
Vážení čtenáři, 

ráda bych Vás opět jako každý měsíc informovala o aktivitách, které máme za 

sebou ve škole  i o tom, co nás čeká. 

V říjnu jsme, jako každý rok měli náš Den nanečisto, kdy nás navštívili ve škole 

naši předškoláci. tentokráte jsou pouze 4, zúčastnili se 3, jeden je dlouhodobě 

nemocný. Měli opět možnost seznámit se se školním prostředím, navštívili obě 

učebny školy, kde se účastnili vyučování v 1.a 2. třídě, plnili úkoly na interaktivní 

tabuli, hráli početní hry. Ve třídě se 3.,4.,a 5.ročníkem společně pracovali na 

počítačích, plnili pracovní list a nakonec získali Vysvědčení předškoláka.  

31. října proběhlo vánoční focení, rádi zprostředkováváme pro rodiče tuto 

možnost. V kolekci fotek bude i kalendář, fotografie jistě poslouží jako pěkný 

vánoční dárek . 

1. listopadu jsme měli Dýňový den, kdy jsme vyřezávali dýně a vyzdobili si školu, 

máme ho vždy spojený s nějakým barevným dnem, tentokrát byl pruhovaný. 

Pruhů se sešlo opravdu hodně, soutěžili jsme a na závěr byla pruhovaná 

diskotéka. Článek o akci je ve Znojemském týdnu 21.11. 

Běží nám akce Školní mléko, žáci dostávají 2 měsíčně zdarma, dále Ovoce do škol, 

dostávají ovoce a zeleninu. 

Ráda bych poděkovala všem vedoucím kroužků, kteří zdarma kroužky vedou.  

Letos jich máme dokonce devět, děti mají výběr. Paní Krulové za keramický, jsme 

velice rádi, že opět mohou děti pracovat u ní v dílně a vyrobit si keramické 

dekorace, které určitě zdobí Vaše byty, najdete je pod stromečkem a potěší. Za 

kroužek informatiky děkuji p. starostovi Zbyňku Freyovi, který 2 hodiny týdně 

ze svého volného času  tráví s Vašimi dětmi. 

Dramatický kroužek p. učitelky Ryškové již nacvičuje představení, které uvidíte 

na Setkání s důchodci 26. listopadu. Také děkuji p. učitelce Rehové za kroužek 

Angličtina hrou. Děti jsou rozděleny po týdnu na 2 skupiny, jelikož byl velký 

zájem, tak budou docházet děti po 14 dnech rozděleně.  



V tanečním kroužku nacvičujeme flamenco. Děkuji p. učitelce Jilkové za 

logopedickou práci  s dětmi z MŠ. Paní vychovatelka Jelínková každé pondělí 

pracuje  s dětmi v kroužku florbalu a v pátek mají ruční práce. 

Pokud sledujete nástěnky a práce dětí na našem webu, vidíte sami, jaké nápadité 

výrobky a výkresy jak ve škole, tak ve školce všechny paní učitelky 

dokáží vymyslet. Na webu také najdete jako každý měsíc plán akcí  a fotografie z 

nich.  

Plavání budeme mít 15., 22., 29.11. , 6., 11., 13.,a 20.12., pak 8.ledna. Tento 

termín je změněn z 3.1.Vždy je odjezd 8.45 do městských lázní ve Znojmě, výuka 

9.30-11.00, příjezd, 4. a 5. vyučovací hodina bude dle rozvrhu upraveného pro 

plavání. 

16. listopadu byla čtvrtletní pedagogická rada a následně v 16 hodin 

rodičovská schůzka. 20. listopadu proběhlo ve školce jako každý rok vyšetření 

zraku dětí. 

21. listopadu bylo také již první představení v divadle ve Znojmě, další bude 

12.prosince. 

26. 12.Vás zveme na naše vystoupení v sále při příležitosti Setkání 

s důchodci.1.12. Zazpíváme na rozsvícení stromu v obci, 3.12. v kostele na 

Mikulášské nadílce  a 26. u Lurdské jeskyně. 22. v 16 hodin bude ve škole vánoční 

zpívání pro rodiče. 

7. prosince nás jako každoročně čeká pečení perníčků ve škole a 14. jejich 

zdobení. Zveme srdečně i rodiče. 

19.prosince zveme na vánoční besídu školky a 20. na tvoření s rodiči. Obě akce 

jsou v 15.45 v MŠ. 

Chystáme termíny pro další akce, každý měsíc mají děti nějaký  zábavný den, aby 

se jim ve škole líbilo a jeden výukový program také měsíčně. Termíny dopravní 

výuky už máme, chystáme termín pro výukový program pojízdného planetária, 

výchovný koncert, den s hasiči, myslivci, besedu v knihovně, den s policií, naučný 

program o zvířatech, tentokrát včely.  
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