
V tělesné výchově na bobech…                                  
V druhém lednovém 

týdnu jsme dvakrát 

zamířili v rámci 

tělesné výchovy 

ven. Aby nám šlo 

učení lépe, popadli jsme s radostí boby 

a vyrazili na oblíbený kopeček za kotelnu, 

trochu si provětrat hlavičky, protáhnout se 

a zaskotačit na sněhu. Už se těšíme na další 

zimní radovánky, které nás čekají v únoru. Od 

4. do 7. 2. se někteří poprvé postaví na lyže na 

kopci Avalanche a věříme, že stejně jako vloni 

budou všichni spokojení. 
 

Průvod masek 
Dne 12. února 2013 (podle počasí) projde obcí 

rozpustilý průvod masek a maškar. Děti si ve 

výtvarné výchově a hlavně v odpolední družině 

připravují veselé masky na masopustní obchůzku 

i na výzdobu školy. Při výrobě masek využívají 

a kombinují nejrůznější výtvarné techniky 

a zpracovávají různé materiály. Masky na 

fotografiích například vyráběly z kartonu 

a papírových utěrek.                                      -hv- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

 Leden 2013 
 

 

Sněží, sněží, mráz kolem běží 
  

 Celý leden v naší školce 

byl věnován tématu „zima“. 

Když nám paní zima nepřála, 

zůstali jsme raději pěkně 

v teplíčku. Vůbec jsme ale 

nezaháleli, děti si vyrobily 

krmítka s ptáčky, malovaly 

zimní radovánky zmizíkem na 

tuš, vyrážečkami sněhových 

vloček vyráběly svá umělecká 

díla, naučily se písničky 

a básničky o zimě a spoustu 

dalšího. 

 Ve dnech, kdy se paní 

zima umoudřila a ukázala nám 

příznivější tvář, jsme se vydali 

ven. Na kopečku za panelákem 

se děti naučily bezpečně 

bobovat. S naší pravidelnou 

pomocnicí Mgr. Evou Křupalo-

vou, která nás v polovině ledna 

navštívila, si děti postavily 

sněhuláka, udělaly si andělíčky 

ve sněhu a také ukázaly, jak umějí být ukázněné a ohleduplné při zimních 

radovánkách. 

 V měsíci únoru pak budeme s dětmi „objevovat svět kolem nás“ 

a už se na to moc těšíme. V rámci etické výchovy nás pak navštíví znovu 

slečna Eva s programem „Stopy ve sněhu“.                             

              -bm- 
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Po vánocích… 
 Po dlouhých vánočních 

prázdninách děti opět usedly do 

školních lavic. Někteří už se ani 

nemohli dočkat. Na přivítanou 

dostali zaslouženou odměnu 

v podobě cukrovinek a výtvarných 

potřeb, kterou si zasloužili za výrobu 

krásných vánočních  ozdob 

a dekorací na výstavu „Vánoce na 

zámku“, která proběhla v prosinci 

v Bruntále.         -hv- 

 

 

Máme nová svítidla! 
 V prvních dnech měsíce 

ledna, kdy jsme si užívali dvou 

volných dnů navíc v podobě 

ředitelského volna, byla v hlavní 

třídě provedena rekonstrukce 

stropního osvětlení, při níž byla 

vyměněna svítidla. Stav starých 

zářiv 

Navštívila nás paní Zima 
                                  

                                    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zářivkových svítidel už byl kritický, 

celé dopoledne nám to hučelo nad 

hlavami jako v úle.   

 A tak jsme museli pustit 

řemeslníky do třídy v průběhu 

školního roku, protože blikání 

a vrčení zářivek bychom asi do léta 

nevydrželi.                                   -zk- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Co říkají pranostiky? 
Masopust na slunci – 

    – pomlázka u kamen. 

O masopustním úterku musí 

hospodář a hospodyně hodně 

tancovat, aby jim vyrostl dlouhý 

ječmen a veliké brambory. 

Na ostatky lužky –  

            – budou jabka, hrušky. 

Práce dětí ze školní družiny 
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
Podle novely školského zákona platné od 1. ledna 2012 je třeba k rozhodnutí o odkladu předložit 

potvrzení dětského lékaře i pedagogicko-psychologického zařízení nebo odborného lékaře. 
 

Termín zápisu do první třídy:  

4. 2. 2013 od 14 do 17 hodin v budově ZŠ 

 

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list 

dítěte, případně další dokumenty (např. lékařské potvrzení 

k odkladu školní docházky apod.), u starších dětí doklad 

o odkladu školní docházky. 
 

Maškarní bál 

V měsíci únoru Vás srdečně zveme na Maškarní bál pro děti. Více 

informací se dozvíte na plakátech. 

 


