Co nás čeká v měsíci ÚNORU?

2.2. zápis do 1. ročníku – téma „LES“
2.2. – projekt na téma „LES“
9.2. – karneval ve škole
15.-19.2. – jarní prázdniny
22.2. – poslední lekce plavání
23.2. – divadlo ve Vamberku pro 1. a 2. ročník a děti z MŠ
23.2. od 16:00 – beseda s pracovnicí z PPP v Rychnově nad Kněžnou
25.2. - školní kolo recitační soutěže (4 vybraní žáci budou reprezentovat
naši školu v okresním kole recitační soutěže „Dětská scéna“)
29.2. – bruslení na stadionu v Rychnově nad Kněžnou
Kalibro testy pro 5. ročník

Co jsme prožili v měsíci LEDNU?
PLAVECKÝ VÝCVIK
I v měsíci lednu jsme se účastnili lekcí plavání.
Naučili jsme se spoustu nových dovedností, zajezdili jsme si na tobogánu, zažili
spoustu legrace ve vodě. Plavání nás prostě baví.

GALAVEČER V LETOHRADĚ

ZIMNÍ DEN
Ve čtvrtek 7. ledna jsme využili
napadaného sněhu a rozhodli jsme
se tento den strávit venku.
Do školy jsme přišli nejen teple
ustrojeni, ale i patřičně vybaveni
helmami

a

sněhovými

nemotorovými vozidly. Někdo si
přitáhl sáňky, někdo boby, jiní
třeba dětský snowboard.
Po první vyučovací hodině jsme se
vypravili na kopec. Každý si užíval sněhové nadílky po svém. Někteří jezdili
z kopce, jiní stavěli stavby ze sněhu. Dokonce jsme se i koulovali.
Bylo to krásně strávené dopoledne na čerstvém vzduchu se zimními
radovánkami. Mnoho jsme jich zatím letos neužili.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A DIVADLENÍ VYSTOUPENÍ
Na úterý 12. ledna byly naplánovány třídní schůzky.
Na zahájení třídních schůzek vystoupil divadelní kroužek se svým krátkým
představením. Byla to určitě pěkná kulturní vložka.
Po představení začaly osobní konzultace rodičů u jednotlivých vyučujících, kde
byli informováni o prospěchu a chování svých dětí.
Bohužel výpadek elektrického proudu způsobil předčasné ukončení schůzek,
proto byla rodičům nabídnuta možnost domluvit si v následujícím týdnu osobní
návštěvu přímo u konkrétní učitelky.

BESEDA NA TÉMA VANDALISMUS
Ve čtvrtek 28. ledna ještě před vysvědčením nás navštívila paní Mgr. Hana
Zakouřilová – speciální pedagožka, lektorka, terapeutka a zajímavým způsobem
s námi pohovořila na téma „VANDALISMUS“. Proběhla nejen beseda, ale zahráli
jsme si i různé hry. Takto strávený čas byl pro nás velmi poučný.

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE
28. ledna u nás ve škole také proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Záměrem
bylo

vybrat

reprezentanta

nebo

reprezentantku

do

pěvecké

soutěže

„Karlovarský skřivánek“. Vzhledem ke krátkému času na přípravu jsme nakonec
účast na této soutěži odložili na další rok. Všechny odvážlivce ale musíme velmi
pochválit. Vysloužili si potlesk od svých spolužáků a malou odměnu.

VYSVĚDČENÍ
Měsíc leden byl náročnější pro žáky i vyučující. Do 21. ledna musely být
uzavřeny známky za první pololetí. Čekala nás spousta pololetních písemných
prací.
Ve čtvrtek 28. ledna dostávali všichni žáci pololetní výpis vysvědčení. Pro
prvňáčky to byl slavný den, neboť to bylo jejich první velké hodnocení. Myslím,
že všichni mohli být spokojeni.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Před udělováním vysvědčení jsme byli všichni poučeni, jak se máme správně
chovat o prázdninách, aby se nám nic nestalo a mohli jsme vyrazit na jednodenní
prázdniny. Škoda, že byly tak krátké.

HLASOVÁNÍ O POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH
Zajímalo nás, které pohybové aktivity by žáci chtěli zařadit do výuky. Vyfotili
jsme pro Vás počty hlasů pro jednotlivé sporty. Možná si něco v rámci výuky
vyzkoušíme. Například bruslení nás čeká už tento měsíc.

KŘÍŽOVKA
Pro Vaše pobavení jsme v hodině informatiky připravili maličkou křížovku.
Tentokrát od Páji Jahodové.

1.
2.
3.
4.

NĚCO PRO ZAHŘÁTÍ
Výborný nealkoholický punč
Ingredience:
0,5 ks jablka
1,5 sklenice pomerančového džusu
2,5 lžíce pomerančové šťávy
1,5 sklenice jablkového džusu
1,5 lžíce citrónové šťávy
1 lžíce punčového koření
1 sklenice vody

Postup přípravy:
Do hrnce nalijeme 1,5 sklenice jablkového džusu, 1,5 sklenice pomerančového
džusu a sklenici vody.
Vymačkáme šťávu z cca půlky pomeranče a asi ze čtvrtky citronu. Půlku jablka
nakrájíme na malé kostičky.
Ovocnou šťávu a kousky jablka přidáme do hrnce. Jako poslední přidáme lžíci
punčového koření a přivedeme k varu. Nealkoholický punč přiklopíme pokličkou a
vaříme cca 10 - 15 minut.
Ještě teplý nealkoholický punč rozlijeme do sklenic a podáváme. Je opravdu moc
dobrý!

http://recepty.vareni.cz/vyborny-nealkoholicky-punc/

