Co nás čeká v měsíci LEDNU?
 4.1. se vrátíme zpět do lavic
 každé pondělí budeme jezdit na plavání
 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě
 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky – informace pro rodiče o
prospěchu a chování žáků
 28.1. pololetní vysvědčení
 29.1. pololetní prázdniny

Co jsme prožili v měsíci PROSINCI?
MALÝ MIKULÁŠSKÝ PROGRAM
Ve středu 2.12. jsme se učili jako každý den, ale kromě toho jsme šli do
tělocvičny bez cvičebního úboru, kde na nás čekalo Mikulášské vystoupení. Sedli
jme si na lavičky a vystoupení začalo. Pohádka vyprávěla o tom, jak čert
Belzebub našel a pak schoval kouzelnou hůl, bez které Mikuláš nemůže na svět.
Nakonec se čert ke svému činu přiznal a tak se na svět mohli vypravit.
Navštívil nás také Mikuláš s čertem, od kterých jsme dostali mandarinku a tím
se ukončilo vystoupení o Mikuláši, čertovi a andělovi. Na závěr jsme se také
vyfotili.

GALAVEČER V LETOHRADĚ
Tři děvčata z naší školy přednášela na Galavečeru v Letohradě ve čtvrtek 3.12.
Na této akci bylo slavnostní vyhlášení recitační soutěže „Nebojte se klasiků“, ve
které jsme dosáhli krásného umístění, o kterém jsme Vás informovali už
v minulém Potštejňáčku a na webových stránkách školy.

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE I VE ŠKOLE
V pátek 4.12. navštívil děti ve školce i žáky ve škole Mikuláš se svým doprovodem.
Našla se spousta odvážlivců, kteří Mikulášovi, čertům i andělovi zarecitovali
nějakou básničku nebo zazpívali písničku.
Všechny děti i žáci dostali nadílku. I když u starších ročníků se čerti trošičku
vyřádili.

MIKULÁŠ NA ZÁMKU
V sobotu 5.12. vystoupila mateřská škola a
mladší

žáci

Vystoupení

z naší
bylo

školy
opravdu

na

zámku.

čertovské.

Děkujeme všech za reprezentaci školy na
veřejnosti.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
V úterý 8.12. odpoledne přišli do školy nejen žáci, ale i děti z mateřské školy,
rodiče a prarodiče.
Odpolední program byl zahájen krátkým
vystoupením žáků ze základní školy a poté
se všichni rozdělili na stanoviště, kde tvořili
různé vánoční dekorace.
Zdobili jsme perníčky, svícínky, vyráběli
vánoční stromeček a perličkové ozdoby,
připravili jsme si také něco sladkého na
zub.
Navodili jsme si tak vánoční atmosféru a mohli se těšit na blížící se Vánoce.

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ
Ve čtvrtek 10.12. se první a druhý ročník zúčastnil divadelního představení ve
Vamberku.
Jeli jsme společně se školkou. Divadlo vyprávělo o dvou veverkách, které chtěli
zjistit, co jsou to Vánoce. Připomněli jsme si některé vánoční zvyky a koledy.
Většině z nás se divadlo velmi líbilo.

ZVÍŘECÍ PŘEKVAPENÍ
Ve čtvrtek 17.12. přijeli do naší školy
pán a paní se psím spřežením. Přijeli
z Jeseníků.

Pejsků

bylo

celkem

dvanáct.
Nejdříve nám povídali o chovu psů a
potom jsme si mohli pejsky pohladit
a také se svézt se psím spřežením.

Starší

ročníky

si

dokonce

zkusili

táhnout káru vlastními silami.
Počasí nám moc nepřálo, ale přesto se
nám to velmi líbilo.

ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA
V pondělí 21.12. si děti do školy přinesly mrkve, jablka a brambory, ze
kterých všichni vyráběli přírodní ozdoby.
Poté se celá škola vypravila do lesa. Chvíli jsme hledali krmelec, ale
nakonec jsme našli čtyři hezké stromky, které jsme ozdobili.

Cestou zpět jsme si zopakovali poznávání
některých přírodnin – větví, rostlin... Šťastně
jsme se vrátili do školy, kde jsme se všichni vyfotili u vánočního stromku

ve škole.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ VE ŠKOLE
V úterý 22. 12. se ve škole
konala vánoční nadílka. Děti
si vzájemně dávají dárky.
Na začátku zahráli Kateřina
Říčařová

s Karolínou

Cimflovou na flétny a potom
nám
Jahodová

zahrála
na

Pavlína
indiánskou

flétnu. Poslechli jsme si také
několik koled.

Potom jsme sešli ze schodů ke stromečku a tam jsme si zazpívali písničku. Poté
už následovalo rozdávání dárečků. Všichni byli spokojeni.

ZAZPÍVEJ SI S NÁMI

http://tvorilek.blogspot.cz/2014/12/blog-post_30.html

