
Vážení čtenáři, 

ráda bych Vám všem ještě jednou popřála v novém roce hodně 

zdraví, štěstí a osobní pohody a radosti. 

 

Vrátím se ještě k prosinci... 

Ve škole jsme zakončili rok 2017 všemi tradicemi patřícími k adventu. Vyrobili jsme 

spoustu vánočních přání i dárečků a náležitě si všechny dny prosince jako každý rok užili. 

Máme již mnoho svých vánočních tradic, rádi se k nim vracíme. 

Děkujeme obci za stromeček, který jsme si mohli před školou nazdobit, taktéž za Mikuláše, 

Čerta i Anděla a sdružení rodičů za mikulášskou nadílku. Jako každoročně se děti na 

Mikuláše velmi těšily.  

Ráda bych vyzvedla práci učitelek mateřské školy za  program, který připravily na vánoční 

a adventní dny pro děti. Vánoce v lese, besídku pro rodiče, vánoční tvoření, spoustu krásných 

výrobků počínaje od andělů, čertů, stromečků a další. Děkuji tímto paní učitelce Blance 

Jilkové a  Anetě Jelínkové. 

Školáky jste mohli vidět na vystoupení žáků na rozsvícení vánočního stromu v obci1.12., 

program vystoupení na setkání s důchodci 26.11. v sále obecního úřadu a vánoční program 

žáků ZŠ 22.12.v jídelně školy. Děkuji p. učitelkám Ryškové  a Rehové za přípravu, zvláště 

pak p. učitelce Freyové, která i na mateřské dovolené s dětmi hraje každý týden na flétny 

 v kroužku a připravuje vystoupení. 

 Kromě těchto tří vystoupení měly děti program i pro farnost na mikulášské nadílce 3.12., 

vystoupily i u Lurdské jeskyně 26.12.  

Ve škole jsme společně všichni pekli 7.12. perníčky, 14.12. jsme je zdobili. 

12. prosince si děti užily divadelní představení, na které dojíždíme do Znojma. 

Výroba dárků a příprava vánoční pošty směřovala k 22.prosinci, kdy se již stalo tradicí oslavit 

tento poslední den před prázdninami jako vánoční. Stromeček zdobíme, zpíváme koledy, ze 

starých zvyků házíme botou, odléváme vosk, hodujeme při svíčkách i cukroví. 

 Školní vánočnění v obci již máme také jako tradici. Popřáli jsme koledou a perníčky   

s přáníčky na úřadě i v obchodě, na faře, poděkovali našim sponzorům, paní Krulové  

v keramické dílně. Velmi si vážíme spolupráce s Vámi všemi, děkujeme za podporu i přízeň, 

za pěkná slova, která slýcháme. 

Pak už nás čekala jen nadílka pod stromečkem. Ježíšek naděloval pro školku 20.12. pod 

stromeček ve školce a školákům 22.12. rovnou pod strom před školou. Odměnil děti za jejich 

práci i poslušnost  a byl opravdu štědrý. 

Děkujeme za sběr papíru především 

Volingerům,Hellmanům,Večerkům,Holubcům,Tašlmárům, Dokulilům a Petrům. 

Dárky za 3100,- jsme nakoupili ze státních prostředků ONIV pro družinu a školku a ze 

sponzorských darů od rodičů pro školku hračky za dalších 5500,-Kč. 

Pro školu každému knihu a pro družinu hry za 6118,- korun ze sponzorských darů od rodičů. 

 Od hasičů jsme dostali 4000,- z výtěžku z 1.12.Kč na stavebnici Cihličky pro dětičky do 

mateřské školy. Děkujeme. 

Ráda bych poděkovala za obětavou práci p. Broňce Holinske ve sdružení rodičů. Funkci 

pokladníka přebírá p. Bášová. 

 

Fotografie ze všech akcí najdete na našem webu.. Další fotografie a články vyšly ve 

Znojemském týdnu v prosinci, některé jsou připraveny na leden a únor.  

Takže advent a Vánoce si děti užily se  vším, co k nim v našich tradicích patří...pečení, 

divadlo, koncerty, koledy, stromeček, výrobu dárků, svíčky, vánoční zvyky, přání, adventní 

kalendář, zdobení, pohádky, koledování, zdobení  stromečku pro zvířátka.  

Děkuji paní Markétě Řeřuchové za vedení našich webových stránek. 



Paní Sabolové děkujeme za ušití našich sukní pro taneční kroužek. 
Překulí se nám leden a je pololetí. Od poloviny ledna finišujeme v písemných pracech a 

prověřujeme  znalosti, tak všem držím palce.  

Na pedagogickou radu a schůzku s rodiči, jsme nachystally opět výstavu prací, tentokrát i 

sešitů a pracovních sešitů pro rodiče, aby měli možnost srovnání. 

  Ve stejný den byla lekce dopravní výchovy. 22. ledna bude florbalový turnaj v sále s 

kroužkem florbalu.   

V únoru budou jarní prázdniny navazovat na pololetní, od 2. do 11. února. Hned 12.2. máme 

divadelní představení v jídelně, Bajky a v posledním týdnu plánujeme hudební pořad Nástroje 

světa jak pro školku, tak pro školu, pak besedu s panem Adámkem v knihovně.V březnu pak 

přijede planetárium a chystáme karneval, v dubnu novou akci Čarodějnický rej se soutěžemi 

na koštěti.  

Z dalších akcí jen ty nové, 18.5. Memorial Ctibora Čermáka. Vracíme se VII. ročníkem 

ke tradici, která naposledy proběhla v roce 1989. Připravujeme  ji pro 4 školy, Jevišovice, 

Kravsko, Ratiboř a Mašůvky jako branný závod. Chceme být mezi prvními, kdo se vrátí k 

podobným akcím, nyní znovu v kurzu...branná výchova... zdravověda, znalostní soutěž 

Příroda a člověk, Máme rádi Česko, Náš jazyk a matematická a finanční gramotnost, střelba 

ze vzduchovky, vodní útok na plechovky a hod granátem...to vše nás čeká a těšíme se. 

  

Děkuji, že nás čtete, podporujete, víte o nás a sledujete naši práci. 
 

Škola? pro mě radost velká...tak Vám tady píši.......... 

                                                                                              Vaše ředitelka 

 


