
Vážení čtenáři, 

děkuji za přízeň, kterou škole věnujete a za velkou návštěvnost akcí a programů, které 

škola připravuje. Ráda bych některé z nich nyní připomenula a předala Vám tímto 

prostřednictvím informace o dalším dění. 

Prosinec byl jako každý rok plný vyrábění ozdob a zdobení stromečků. Stromeček jsme 

měli ve škole ve vestibulu, děkujeme obci. Zdobili jsme jak ve škole, tak i ve školce měla 

každá třída svůj. Vyzdobili jsme interiér školy i školky, svícny, andělé, dopisy Ježíškovi a 

vánoční dekorace byly po celé škole. Nacvičovali jsme na vystoupení, nejprve pro důchodce 

na 25.11., pak na rozsvícení stromečku na návsi na 30.11. , do kostela na mikulášskou 

nadílku 2.12. , u Lurdské jeskyně na 26.12.Děkuji p. učitelce Hanzalové Freyové a rodičům za 

to, že na vystoupení děti přivedou. Přece jen jsou to víkendy a svátky, takže moc děkujeme 

za Váš čas. 

4. prosince pak měla školka mikulášskou nadílku v sále, ve škole byla mikulášská nadílka 

6.prosince.Děkujeme kulturnímu výboru obce za Mikuláše, Anděla a Čerta a rodičovskému 

sdružení za balíčky. 

Určitě jste ocenili čertovská vystoupení obou tříd MŠ, děkuji paním učitelkám Jilkové a 

Dvořákové za krásně připravenou akci. Taktéž děkuji za vystoupení žáků na vánočním 

setkání 21. prosince v sále OÚ, paní učitelce Hanzalové Freyové a Ryškové. Velice se zdařilo a 

příště již budeme vzhledem k návštěvnosti těchto akcí vždy vystupovat v sále, školka a škola 

zvlášť. Můžete pak navštívit v různých datech obě a vystoupení nebude tak dlouhé. Když 

jsme je dělali současně, bylo těžké udržet pozornost jak Vaši, tak dětí.Jako každý rok i letos 

bylo vystoupení spojeno s výstavou prací žáků a keramických výrobků. Moc děkujeme paní 

Krulové za vedení kroužku, v tomto týdnu je ve Znojemském týdnu článek o keramice. Také 

ve Znojemském týdnu najdete články další, škola je zde vidět každý druhý týden. Minulé číslo 

přineslo článek o logopedické péči ve školce, děkuji tímto oběma paním učitelkám Jilkové a 

Dvořákové za péči, kterou Vašim dětem věnují. Sami nejlépe vidíte pokroky dětí  jak ve 

školce, tak ve škole. 

Nadělování a dárečky si užili ve školce 20.12.Děti se na dárečky těšily a pozorně poslouchaly, 

kdy konečně zazvoní zvoneček. Letos ale na nadělování nebyl Ježíšek sám. Sbor 

dobrovolných hasičů Hluboké Mašůvky věnoval dětem pět odrážedel, overbally a florbalové 

hokejky a rodičovské sdružení hračky. Děti měly z nečekaných dárků velikou radost a 

nemohou se dočkat jara, až nové hračky vyzkouší na školní zahradě. Dobrovolným hasičům 

tímto mockrát děkujeme především jménem dětí. Ve škole bylo nadělování až v sále na 

vystoupení dětí 21.12., každému knížka a elektronické hry do družiny udělaly všem radost. 

Také rozbalování budeme příští rok dělat na sále, myslíme, že to bylo moc pěkné. 

Kromě  svých vánočních programů, včetně vánočnění v obci, kdy jsme byli jako každý rok 

popřát na obci, v obchodě, na poště, na faře a p. Krulové poděkovat za keramický kroužek, 



měli jsme i výukový program Hvězda betlémská a vystoupení kouzelníka hned 3. ledna, 

když jsme po prázdninách přišli do školy.  

V lednu již končíme s plaváním, 9.16.a 23. plaveme naposled, deset dvouhodinových lekcí je 

na žácích opravdu znát, výsledky Mokrého vysvědčení Vám napíšu příště. Kromě plavání 

budeme již hodnotit pololetí, píšeme závěrečné práce a 17. ledna je schůzka rodičovského 

sdružení. Vysvědčení bude 31. ledna, kdy také zhodnotíme vše pololetní anketou. Učivo 

máme probrané asi se čtrnáctidenním skluzem, ale takto to máme každý rok. V prosinci 

máme hodně akcí a začátkem nového pololetí to musíme dohnat. 

Veškeré akce máme nafoceny, také práce dětí, vše najdete na webu školy. Děkuji paní 

vychovatelce Jelínkové, za poctivé focení a vedení archívu. 

Na vyšetření zraku u dětí v MŠ dostaneme další termín, pokud budete mít ještě někdo zájem, 

nahlaste se , prosím, u p. učitelek ve školce. 

Na únor připravujeme pouze besedu s osobností v obecní knihovně ve škole. Prázdniny jsou 

2. pololetní a od 11. do 17. února jarní. Mateřská škola bude uzavřena. 

Děkujeme za pochvaly, které jsme  od Vás dostali, za vše, co děláme. 

Vaše děti a atmosféru ve škole chválí i návštěvy, které školou projdou, třeba i hygienická 

kontrola nebo další vyučující- např. p. učitel Vysočan, který vyučuje dopravní výchovu. 

                                  Mgr. Alena Kratochvílová 

 


