Informace pro rodiče:
5.1.
13.

Projekt: „Právo na pomoc při nemoci“
1. Individuální konzultace o prospěchu a chování dětí od 14:00

do 15:30 hod.
15.

1. Ředitelské volno z důvodu uzavření elektrické energie

20.

1. Zápis dětí do 1. ročníku základní školy od 14:00 do 16:00

29.

1. Ukončení 1. pololetí, vysvědčení

30.

1. pátek - žáci mají jednodenní pololetní prázdniny

NAŠE ZÁŽITKY Z MĚSÍCE PROSINCE
 Projekt „Tolerance“
Každý jsme jiný, jinak vypadáme, máme různé povahy a
rozdílné názory. Přesto se snažíme navzájem domlouvat,
naslouchat si a respektovat se. Nabídnutá lidská ruka
k pozdravení, seznámení se, odpuštění. Naše tolerance začíná u
nás ve třídě – s mými spolužáky. Ne s každým si rozumím, ale
na každém se snažím najít něco pěkného. Těmito tématy jsme
se zabývali v prosinci. Výsledkem projektu byly obálky se
vzkazem pro každého spolužáka

- 3., 4. a 5. ročník a kruh

rukou – 1. a 2. ročník, který si můžete prohlédnout na chodbě v
1. patře.

 Vystoupení žáků pro veřejnost
Dne 29. listopadu vystoupily některé děti z kroužku flétny na
zámku

v Potštejně

u

příležitosti

zahájení

výstavy s krátkým kulturním programem.

zahrádkářské

Tentýž den v 17: 00 hodin jsme se všichni sešli u potštejnského
vánočního stromečku, kde jsme zazpívali několik koled.

 Návštěva Mikuláše a anděla s čertem“
Na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla se děti moc těšily.
Oblíbené

postavičky

přinesly

všem

dětem

balíček

se

sladkostmi a ovocem. Děkujeme, že si tato trojice našla pro
nás v předvánočním shonu čas.

 Kulturní vystoupení na zámku
Dne 6. prosince vystoupily některé děti školy a mateřské školy
s kulturním programem při druhé adventní sobotě. Na závěr
byly děti obdarovány „lineckým“ srdíčkem a

papírovým

betlémem. Děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich
rodičům!

 Divadlo „ Tři pohádky na Vánoce“

V úterý 16. prosince jsme ve Vamberku sledovali vyprávění
složené ze dvou pohádek a vánočního příběhu „Půjdem spolu
do Betléma“ s celou řadou koled. Při čertovské pohádce „O
chytré princezně“ některým mrazilo v zádech. Druhá pohádka
O líné Karolíně byla celá vtipně veršovaná. Při poslední
pohádce – vyprávění o narození Ježíška - děti se zájmem
sledovaly vybrané kamarády na jevišti. Představení bylo velmi
pěkné, na závěr si děti zazpívaly spoustu koled. Bylo znát, že
potštejnské děti koledy dobře znají.

Vánoční nadílka
Dne 19. prosince jsme oslavili Vánoce ve škole. Na začátku dne
starší děti dokončily ještě poslední vánoční dekoraci, kterou si
odnesly domů. Pro mladší děti byl začátek dne netradiční –
Vánoce v anglickém jazyce. Poté si děti vyprávěly o vánočních
tradicích.
Potom jsme si „rozbalili“ nové knížky, které děti najdou po
Vánocích v naší školní knihovně. Z knížek jsme si přečetli

„ochutnávku“ – kousek úryvku, abychom dodali dětem chuť ke
čtení.
Potom jsme si zazpívali vánoční koledy a předali jsme si
navzájem

dárečky.

Protože

si

zvlášť

ceníme

dárků

vlastnoručně vyrobených, nechyběl ani pokus o vyhledání toho
nejhezčího, nejvtipnějšího a nejpracnějšího. Všichni, kdo se
poctivě zapojili do vytváření, dostali sladkou odměnu.

Výtvarná soutěž
V rámci česko-polské spolupráce jsme se s žáky 3., 4. a
5.ročníku

zúčastnili soutěže ve tvorbě Betlémů. Děti

vytvářely postavičky z keramické hlíny a se svým betlémem
vyhrály

3.místo.

Náš

betlém

byl

vystaven

společně

s ostatními betlémy ve společenském centru v Rychnově nad
Kněžnou do 28. prosince.

