
 
 
Vážení čtenáři, 

ve škole nám skončilo první čtvrtletí, žáci ukončili plavecký výcvik ve Znojmě. Za 

18 vyučovacích hodin dosáhli mnoha úspěchů, dostali Mokrá vysvědčení a oproti 

loňskému roku se zdokonalili v plaveckých dovednostech. Ti, kteří letos jezdili plavat 

poprvé, mají spoustu zážitků. 

Běží nám zdárně všechny kroužky, které jsme dětem nabídli a stále ještě narůstá zájem 

o aktivity mimo vyučování. Rádi bychom v příštím roce využili nabídky ze strany rodičů, 

kteří by vedli např. konverzaci v angličtině, popř. sportovní aktivity. Děkujeme za zájem. 

V listopadu měli děti na škole Jednobarevný den, kdy jako každoročně byla uspořádána 

soutěž, dlabání dýní a hry. Fotografie z akce najdete na našem webu. 

Také keramický kroužek p. Krulové již začal vyrábět své výtvory, děkujeme. 

Na Dni nanečisto ve škole předškoláci předvedli dobré výkony, připravují se na školu 

poctivě. Na schůzce ředitelky s rodiči předškoláků byla probrána veškerá témata týkající 

se školy, rodičům byly zodpovězeny otázky ohledně práce ve škole.  

Na Vítání občánků tentokrát vystoupily i předškolačky, další vystoupení uvidíte v neděli 

29.11. na Setkání s důchodci ve 14 hodin v sále OÚ a na rozsvícení obecního stromu v 

pátek 27.11. 

Na 26.11. máme naplánováno ještě vystoupení Škola pro školku v jídelně školy. 

25.11. v 11 hodin bude ve školce opět zprostředkováno nahlášeným dětem screeningové 

vyšetření zraku, můžete děti ještě přihlásit. 

Pro radost jsme dětem ještě připravili na 27. filmové představení v pojízdném 

planetáriu, které k nám přijede. Velký ohlas měla i akce 19.11. v obecní  knihovně, kdy 

děti měly besedu se spisovatelem Janem Opatřilem. Knížky se moc líbily, zakoupili jsme 

je do naší školní knihovny, která už v současné době má 1134knih. 

 

Ráda bych ještě připojila apel nebo spíše reklamu školy v kostce pro rodiče dětí, 

které se ještě rozhodují o umístění svého budoucího prvňáčka. Doufám totiž, že 

nejlepší její reklamou je práce, kterou za námi vidíte. 

 
               Mgr. Alena Kratochvílová, ředitelka 

  
 


