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Do školy chodíme rádi. Dokonce i v neděli (není-li to každý týden). V neděli 11. prosince byl den 

otevřených dveří a do školy se přišlo podívat více než 160 dospělých návštěvníků.   

Dobře udělali ti, kdo se dostavili hned ve dvě (hodiny) a začali v základní škole, protože viděli a hlavně 

slyšeli dětskou cimbálovou muziku z Nemotic (tak malí a tak šikovní). Velký zájem byl tradičně o 

program v hudebně – tentokrát vystoupení školního pěveckého sboru a dramatické pásmo o adventních 

zvycích. Kromě živého vánočního zpívání hrály koledy téměř ve všech třídách, kde „něco bylo“: dílny, 

výstavky, kvízy, výroba papírového řetězu (konečná délka 40,53 m), prodej výrobků a vánočních přání. 

Dílničky pro rodiče a děti byly nachystány také v mateřské škole, kde si příchozí mohli prohlédnout i 

nedávno upravené prostory.  

S příznivým ohlasem se setkala také výzva, aby se do dne 

otevřených dveří zapojila veřejnost. A tak patří velké 

poděkování všem, kdo přispěli do obou výstav – 

nesoutěžní perníkové i soutěžní dekorační. V soutěžní 

výstavě o vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci se 

sešlo téměř třicet výtvorů. Návštěvníkům se nejvíce líbila 

zimní vesnička, kterou přinesla paní Trněná z Brankovic, 

dali jí 44 hlasů. Druhý sněhulák od Matěje Bonczeka, I. B, 

(obrázek nahoře) dostal 33 hlasů. Výstava perníků byla 

dech beroucí – kdo viděl, ví, že komentář je zbytečný.  

betlém cestovní kancelář cimbálová muzika čajovna dramatické pásmo 

pěvecký sbor prodej přání a výrobků tvořivé dílničky ukázky výuky 

výstavky výzdoba zábavný vědomostní kvíz zabíjačka zdobení perníků 

 

Dnem otevřených dveří jsme chtěli zpříjemnit třetí adventní neděli. Pokud jste odcházeli s andílkem 

v ruce (třeba keramickým), písničkou v uších (například Čtyři adventní svíce) a pohodou v duši (snad že 

budou Vánoce?) – děkujeme.   

 

 

Vyučování ve čtvrtek 22. prosince: 1. – 5. ročník do 11.30, 6. – 9. ročník do 12.25, 

školní družina do 15 hodin.  

Provoz školy a školky po vánočních prázdninách bude zahájen v úterý 3. ledna. 

 

 
Paní Dagmar Křenová, která působila jako předsedkyně Klubu přátel školy od roku 2003, se 

rozhodla přenechat funkci některému z rodičů mladších dětí, a proto byl v listopadu zvolen novým 

předsedou KPŠ pan Rostislav Verner z Brankovic. Paní Křenové děkujeme za nepřehlédnutelně 

slyšitelnou spolupráci a panu Vernerovi přejeme hodně oprávněné spokojenosti. 
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Podzim v mateřské škole 

Během podzimu měly děti ve školce spoustu zajímavých 

zážitků. Při podzimních vycházkách po obci se školkáčci 

naučili hodně nových věcí – poznávali stromy, obdivovali 

domácí zvířata, pozorovali práce na poli a před přicházející 

zimou opět uspávali broučky.  

Ve školce se uskutečnilo několik kulturních vystoupení, 

poutavá byla například pohádka Šípková Růženka. Při ní 

herci zapojovali děti do děje a učili je poznávat i netradiční 

hudební nástroje – děti zpívaly a svůj zpěv rytmicky 

doprovázely právě hrou na tyto nástroje nebo hrou na tělo. 

Líbí se nám i spolupráce s prvním stupněm. Některá 

vystoupení jsme zhlédli s žáky první a druhé třídy, uskutečnili jsme také vzájemné návštěvy ve třídách a 

podnikli společnou vycházku do podzimní barevné přírody. 

Ve spolupráci s rodiči jsme ve školce uspořádali výstavu strašidel a výtvorů z dýní a podzimních plodů. 

Rodiče si dali záležet a jejich díla dodala školce strašidelný nádech. Vydařené bylo i pečení perníků, při 

kterém maminky opět vydatně pomáhaly. Při dnu otevřených dveří na rodiče dýchla vánoční atmosféra, 

děti si mohly vyrobit vánoční ozdobu na stromeček a další jednoduché vánoční dekorace. 

Každá třída nachystala pro rodiče vánoční besídku. Zazněly koledy v podání dětí s doprovodem učitelek a 

říkanky, které všechny naladily na Vánoce. Potom jsme si prohlédli dárky pod stromečkem a ochutnali 

perníky. A po vánočních besídkách jsme měli ve školce zajímavou návštěvu – přišel kouzelník, který to 

s dětskými diváky opravdu umí a který nás opravdu dobře pobavil.   

Všichni ve školce už se těší na vánoční prázdniny a na to, že se v lednu zase společně sejdou. 
   
 

Poznámky do kalendáře: 

23. prosince – 2. ledna (pátek – pondělí)   vánoční prázdniny 

27. ledna (pátek)     začíná prodej vstupenek na školní ples 

3. února (pátek)     pololetní prázdniny 

9. února (čtvrtek)     schůzka rodičů v mateřské škole 

11. února (sobota)     školní ples 

13. března – 19. března (pondělí – neděle) jarní prázdniny 

5. dubna (středa)      zápis do prvního ročníku  

13. a 14. dubna (čtvrtek a pátek)   velikonoční prázdniny 

11. května (čtvrtek)      zápis k předškolnímu vzdělávání  

 

 

Hrát bude skupina Relax Band. 

Předprodej vstupenek začne v pátek 27. ledna. 

Vstupenka s místenkou 110 Kč, vstupenka bez místenky 80 Kč. 

Veřejná generálka vystoupení žáků je v 18.30. 

 

 

 

Vánoční slovo ředitele školy 

Krásné vánoce, pohodu, snad jiskřivý sníh, kouzelné pohádky, štěstí, …., spřízněnou duši, člověka, který 

tu bude v dobrém i zlém. To vše a poklidný, ale úspěšný a zajímavý rok 2017, plný šťastných chvilek a 

chvil přeje Mgr. Jaroslav Hejný. 


