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Pátek 20. prosince je poslední školní den v roce 2013. 

Vyučování 1. – 5. ročníku skončí v 11.30, 6. – 9. ročníku v 12.25. 

Vyučování a provoz mateřské školy po vánočních prázdninách začnou v pondělí 6. ledna. 

 
  

Divadelní představení Anděl Páně    

Známou melodií koledy Adeste fideles začala pohádka ANDĚL PÁNĚ, kterou secvičili 

s paní učitelkou Paulíkovou žáci V. B a v pátek 13. 12. zahráli dopoledne pro 

mateřáčky a žáky prvního stupně a odpoledne pro rodiče a veřejnost. Ve vánočním 

příběhu se objeví panenka Marie, 

Pán Bůh, andílci, čert a hlavně 

„matla“ Petronel, který všechno 

poplete – vyhodí ho ze sboru, rozsype 

koš pro Mikuláše, zklame i Pána 

Boha. Za to ho nemine trest – musí 

napravit jednoho hříšníka.  

V pohádce se mu to povedlo, napravil sám sebe. 

Vezměme si z něho příklad a zkusme se nad sebou 

zamyslet. Blíží se Vánoce, svátky Boží lásky, kdy bychom 

si měli navzájem dělat radost. O to se snažili naši mladí 

herci a moc se jim to povedlo.  

 

Poznámky do kalendáře: 

21. prosince – 5. ledna (sobota – neděle)   vánoční prázdniny 

22. ledna (středa)      zápis do 1. ročníku 2013/2014   

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

31. ledna (pátek)     pololetní prázdniny 

6. února (čtvrtek)     schůzka rodičů v mateřské škole 

8. února (sobota)     školní ples 

17. – 23. února (pondělí – neděle)   jarní prázdniny 

16. března (neděle)     den otevřených dveří 

17. a 18. dubna (čtvrtek a pátek)   velikonoční prázdniny 

24. dubna (čtvrtek)      zápis k předškolnímu vzdělávání 

9. května (pátek)     zájezd do Vídně 

 

Hrát bude skupina Relax Band. 
Předprodej vstupenek začne v pátek 24. ledna – 

vstupenka a místenka 100 Kč, vstupenka bez místenky 70 Kč. 
Veřejná generálka polonézy z opery Rusalka bude v 18.30. 
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Zájemce nejen o angličtinu a němčinu upozorňujeme na portál Jazyky-online, 

který je určený pro podporu výuky cizích jazyků jak pro samouky z řad 

dospělých, tak i pro děti a nejmenší. Web obsahuje moduly pro výuku 

angličtiny a dalších světových jazyků pro začátečníky i pokročilé, vše na 

Jazyky-online.info je zdarma.                              

                                 http://www.jazyky-online.info/deti/ 

 
 

 

Podpora vzdělávání na 

vesnické ZŠ po prvním 

poločase 

 

Z dvouletého projektu „Vesnická škola“ máme za sebou první 

poločas a zatím si vedeme dobře. S průběhem mohou být 

spokojeni jak hráči na hřišti (v našem případě ve škole), tak i 

diváci v hledišti. Tablety se staly součástí výuky, oslnila nás  

AppleTV, v září zahájily činnost kroužky technických prací a 

využití robotických stavebnic, na webových stránkách školy je 

elektronická naučná stezka. Úspěšná byla soutěž Poznávej stromy.  

Do druhého poločasu vstupujeme s odhodláním dovést dobře rozehraný zápas do konce. My ve škole 

(hráči) si hru užíváme a doufáme, že svou radost přeneseme i na diváky (rodiče žáků a ostatní partnery). 

Průběh hry můžete sledovat online na http://www.eu-brankovice.cz/Uvod_-_O_projektu/Uvod_-

_O_projektu.html. 

 

Jak se nám líbí „nová“ školka a co jsme na podzim prožili  
Během letních prázdnin byly zvětšeny obě třídy a tím mohla být navýšena kapacita dětí na 44. Rozšířeno bylo 
také sociální zařízení – dětem se obzvláště líbí manipulace s pákovými bateriemi umyvadel a neustále se chodí 
umývat. Novinkou, na kterou jsme si rychle zvykli, je stolování přímo ve třídách. Větší prostory nám dovolují 
zvát na různé akce i děti z prvního stupně základní školy. Letos jsme zhlédli dvě divadelní představení a 
zavítal k nám kouzelník.  

Poprvé jsme se na podzim sešli na Uspávání broučků. Adventní období jsme společně 
s maminkami započali pečením perníčků. Vpodvečer 4. prosince k nám do školy přišla spousta 
čertíků, kteří plnili pekelné úkoly, aby pomohli Luciferovi hledat knihu hříchů. Všichni 
čertíci získali pekelný certifikát a samozřejmě i sladkou odměnu. Čertovské setkání zakončil 
pěkný ohňostroj. Na druhý den k nám zavítali Mikuláš, Anděl a několik hodných čertů. Do 
pekla si nikoho neodnesli, a tak se všechny děti mohou těšit jako každý rok na Ježíškovu 
vánoční nadílku.  

 

Vánoční slovo ředitele 
Čas je neúprosný a plyne svým neměnným tempem nezávisle na naší vůli či přáních. Přesto se nám zdá, 

že zvláště příjemné chvíle utíkají přímo zběsile. Podzimní měsíce školního roku odnesla voda a my 

stojíme na prahu roku 2014. Před vánočními svátky, oslavami Silvestra a vstupem do nového roku přeji 

všem, aby se nám vydařil podle našich představ, aby se naplnila naše očekávání. Přeji krásné prožití 

svátků vánočních a hodně spokojenosti, zdraví a štěstí v roce 2014. Mgr. Jaroslav Hejný 
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