Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí
 projekt „Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád“
 15.3. – návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí
 18.3. – Matematický klokan – pro 2. – 5. Ročník
 21.3. – vynášení Moreny společně s MŠ
 23.3. – divadelní představení ve Vamberku - Zahrada
 24.3. – velikonoční prázdniny
 29.3. – vzdělávací program „Jak se dělá kniha“ na Tvrzi Orlice v Letohradě
- pro 3. – 5. ročník
 SCIO testy „Čtenář“ pro 4. ročník

Co jsme prožili v měsíci ÚNORU?
PLAVECKÝ VÝCVIK
I v měsíci únoru jsme se účastnili lekcí plavání.
Bohužel jako má vše svůj začátek, tak má i konec. V pondělí 21. února jsme se
plavání zúčastnili naposledy. Tak zase příští rok.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
V úterý 2. února 2016 od 14:00 v naší škole proběhl zápis do 1. ročníku.
Přišlo za námi celkem 12 budoucích školáčků. Někteří se na začátku trošku
ostýchali, ale nakonec vše zvládli na jedničku.
Letošní zápis byl na téma "LES". Školáčci plnili úkoly, které jim připravila lesní
zvířátka. U jelena pracovali s interaktivní tabulí, u ptáčka zpívali písničku, u lišky
vyprávěli pohádku o Budulínkovi podle obrázků a mnoho dalšího. Žáčci nám
předvedli, že znají barvy, tvary, umí vyprávět i zpívat, dokonce i počítat do 5,
jsou pohybově zdatní.
Na tyto šikovné děti se budeme těšit v září v 1. ročníku.

INSPEKCE VE ŠKOLE
Od úterý 2. února až do čtvrtka 4. února jsme měli ve škole návštěvu.
Přijela se na nás podívat Česká školní inspekce. Přítomné pracovnice navštívily i
vyučovací hodiny, zkontrolovali dokumentaci, podívali se i na zápis.
Podle závěrečného rozhovoru a dle inspekční zprávy byla naše škola hodnocena
celkově kladně.

KARNEVAL VE ŠKOLE
V úterý 9. února před Popeleční středou jsme si ve škole uspořádali karneval.
Všichni mohli přijít v kostýmu. Přišli mezi nás víly, indiánky, trpaslík, vodník,
princezny, pan Duha, čarodějnice a spousta dalších pohádkových i
nepohádkových postav. Všem to moc slušelo.
Každý nám svoji masku představil. Zahráli jsme si několik her. Byly to příjemně
strávené dvě hodinky.
Na závěr nám ještě děvčata zazpívala písničku, za což jim moc děkujeme.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VAMBERKU
Ve středu 23. února jsme společně s mateřskou školou shlédli
pohádku O Mikešovi ve Vamberku. Hrdinou byl černý
kocourek, který uměl chodit po dvou a naučil se od svého
kamaráda Pepíka mluvit lidskou řečí. Když babičce rozbil
krajáč mléka, uprchl do světa a živil se v cirkuse.
Divadelní zpracování pohádky Josefa Lady se dětem velmi líbilo.

BESEDA PRO RODIČE
V úterý 23. února odpoledne proběhla ve školní jídelně, pro všechny rodiče,
beseda s pracovnicí pedagogicko - psychologické poradny v Rychnově nad
Kněžnou paní Mgr. Jarmilou Škodovou na téma: „Ptejte se, já odpovím“.
Mnoho se nás bohužel nesešlo, ale určitě bylo povídání pro všechny přítomné
zajímavé a věříme, že příště bude účast větší.

VYSTOUPENÍ
V sobotu 27. února vystoupili někteří žáci naší školy na včelařské schůzi
s pásmem písniček a básniček o včelách a včelařích.

BRUSLENÍ
Poslední únorové pondělí jsme plavání nahradili bruslením.
Jeli jsme objednaným autobusem do Rychnova nad Kněžnou na zimní stadion, kde
jsme měli objednanou ledovou plochu.
Všichni žáci přišli do školy s bruslemi, přilbou a vhodným oblečením. Kdo brusle
nebo přilbu neměl, mohl si vybavení vypůjčit přímo na stadionu. Po příjezdu jsme
se přezuli do bruslí a vyrazili na led. Ti, kteří si nebyli úplně jistí, si mohli půjčit
ohrádku. Musíme všechny pochválit za jejich snahu. I ti, kteří stáli na bruslích
teprve po několikáté, byli velmi šikovní a bruslili s vervou.
Třeba nám bude příští rok přát více počasí a bude příležitost k bruslení i přímo
v Potštejně.

VELIKONOČNÍ DOPLŇOVÁNÍ
1. Přečtěte si text
Velikonoce jsou největšími svátky (1) …………………………. Oslavují zmrtvýchvstání (2)
………………………………………., ke kterému podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho
ukřižování. Velikonoční svátky připadají na (3) ……………………, která následuje po
prvním jarním úplňku. Pokud je však první jarní úplněk v neděli, tak se Velikonoce
slaví až další neděli.
K velikonočním symbolům patří (4) …………………………………………….
V České republice patří k velikonočním tradicím (5) ………………………… Na velikonoční
pondělí muži a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky pomlázkou z (6)
…………………………………, aby je omladily. Ženy poté dávají mužům (7)
…………………………………… jako symbol jejich díků a prominutí.

2. Vyberte správnou variantu, která se hodí do textu.
1. a) křesťanů

2. a) Jiřího Žáčka

b) indiánů

b) Harryho Pottera

c) eskymáků

c) Ježíše Krista

3. a) čtvrtek

4. a) bábovka a džus

b) středu

b) beránek a vajíčko

c) neděli

c) chleba a sůl

5. a) pomlázka

6. a) bambusových tyčí

b) dárky

b) měkkého drátu

c) stromeček

c) vrbového proutí

7. a) sklenici okurek
b) barevná vajíčka
c) krabici sušenek
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