Základní škola a mateřská škola Dubicko,
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Přejeme všem klidné Vánoce
a do roku 2017
hodně zdraví a štěstí.

Oznamuji, že od 1. ledna 2017 dochází ke změně ve funkci vedoucí
školní jídelny. Paní Jana Hartová odchází do důchodu a na její místo nastupuje
paní Helena Vysoudilová.
Vážená paní Hartová,
děkuji Vám za léta strávená v naší školní jídelně a za dva a půl roku naší
vzájemné spolupráce. Po celou dobu jste svými zkušenostmi přispívala k tomu,
aby byli spokojeni všichni strávníci. Vím, že jsem se na Vás mohla vždycky
spolehnout. Snažila jste se, aby stravování bylo pestré, a připravovala jste dětem
nejrůznější překvapení. Nikdy jste neodmítla žádost o spolupráci na
mimoškolních akcích, naopak sama jste ochotně vždy nabízela svou pomoc.
Obdivovala jsem, že jste neustrnula v zaběhnutých kolejích a neměla jste obavy
z nových postupů. Líbil se mi Váš přístup i Vaše krédo, že všechno jde, musí se
ale chtít.
Přeji Vám do dalších let pevné zdraví a děkuji za Vaši dlouholetou
a dobře odvedenou práci ve školní jídelně naší školy.
PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Den jazyků a návštěva čtvrťáků v nakladatelství INFOA
Den jazyků jsme oslavili v nakladatelství a vydavatelství INFOA, které
sídlí v Dubicku a je zaměřené na jazykové knihy a knížky pro děti. Prohlédli
jsme si redakci, sklad knih a expedici.
V nakladatelství nás uvítaly pozdravy v různých jazycích. Potom jsme
navštívili redakci, kde jsme si zkusili míchat barvy do tisku, nejprve v kelímcích
s vodou a potom elektronicky na počítači. Před skladem knih jsme ve
skupinkách třídili časopisy a podle jejich názvu jsme odhadovali, v jakém jazyce
jsou psány. V expedici jsme si zkusili svázat časopisy, které jsme si potom mohli
odnést domů i s malým dárkem. Velikým překvapením pro nás byla mezinárodní
ochutnávka potravin, při které jsme hádali, odkud dobrůtky pocházejí. Když
jsme to uhodli, museli jsme za ně poděkovat ve správném jazyce.
V nakladatelství se nám moc líbilo a děkujeme za to, že jsme se mohli
seznámit s tím, jak vzniká kniha. Doufáme, že ještě někdy v budoucnu firmu
navštívíme a dozvíme se další novinky.
žákyně Natálie Kunzová a Lucie Skácelová
úprava textu: Mgr. Jana Skácelová
Slavnost slabikáře
V pondělí 21. listopadu 2016 prožili žáci první třídy naší školy
výjimečný den. Do třídy je doprovodili jejich rodiče a během dvou vyučovacích
hodin jim prvňáčci předvedli své dovednosti ve čtení, psaní a počítání, které si
od září osvojili.
Děti ukázaly rodičům pohybové aktivity a cvičení písmen na koberci,
vymýšlely slova na vylosovaná písmena, četly, psaly, vytvářely slova ze skládací
abecedy a zahrály si s kamarádem písmenkové pexeso. Paní učitelka připomněla,
jak je pro psaní důležité uvolnění ruky a správné sezení. V matematice školáci
skládali kartičky s čísly do příkladů, s pomocí početního divadélka vytvářeli
příklady na odčítání, zahráli si matematickou hru.
Na závěr pondělního setkání se prvňáčci těšili nejvíce. Z rukou paní
ředitelky obdrželi slabikář, pamětní list a záložku do knihy, kterou pro ně
vyrobili žáci páté třídy.
Mgr. Romana Grichwaldská, učitelka 1. třídy
Podzimní a vánoční aktivity ve školní družině
Starší děti se ve školní družině pustily do vyrábění podzimních dekorací.
Přinesly si z domu různé druhy luštěnin, jablka i dýně, s jejichž pomocí
vytvářely voňavé svícny a veselé sovičky v rámci podzimního „Sovičkování“.

Vznikaly tak úžasné dekorace, které ozdobily a rozveselily nejen naši školní
družinu, ale i nejednu domácnost v Dubicku a okolí.
Děti měly možnost vyrobit si také adventní kalendář v podobě
vánočního stromečku, vánoční svícen ze starého CD, vlastnoručně malovanou
dárkovou tašku a sádrové ozdoby na vánoční stromeček. Díky dětské šikovnosti
vzniklo mnoho ozdob, které jistě potěší tvůrce i obdarované v období vánočních
svátků.
Paní vychovatelky si pro děti připravily také vánoční kino. Děti se
mohly těšit nejen na pěknou pohádku, příjemnou atmosféru, ale čekal je také
dětský punč a popcorn, který nemůže ve správném kině chybět.
Mgr. Jarmila Krňávková a Mgr. Kateřina Švédová
Listopadové Strašidelné čtení
Již tradičně se některé všední odpoledne na přelomu měsíců října
a listopadu scházejí v naší škole čtenářští nadšenci, aby strávili čas společným
hlasitým předčítáním vybrané knihy. Jelikož je toto roční období spojeno se
zádumčivostí Dušiček a lehce strašidelnou atmosférou Halloweenu, padá i výběr
četby na příběhy s tematikou strašidel. Nejinak tomu bylo i letos. Tentokrát jsme
sáhli po knize anglického autora Oscara Wilda Strašidlo cantervillské. Děti si
četly příběhy, plnily úkoly a na závěr podstoupily strašidelnou pouť ztemnělou
budovou naší školy. Domů odcházeli malí čtenáři spokojeni a plni dojmů z četby
i z netradičních aktivit.
Mgr. Jana Trnková
Vánoční dílny
V pátek 25. listopadu v odpoledních hodinách se v základní i mateřské
škole uskutečnily vánoční dílny pro žáky a jejich rodiče. Dílny byly realizovány
všemi pedagogickými pracovníky i spolkem rodičů a přátel školy Pradub.
Bylo připraveno šest stanovišť, na kterých si návštěvníci mohli vyrobit
zajímavé papírové ozdoby, korálkové hvězdice, svíčky z včelího vosku,
zvonečky z malých květináčků, zdobené andílky nebo adventní věnce. Dílen se
celkem zúčastnilo 163 dětí a rodičů.
Informace z mateřské školy
V měsíci říjnu jsme díky nápadu jednoho z členů našeho nového
EKOtýmu uspořádali exkurzi do Brníčka na tamější Ovčí statek u Hrdličků.
Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Viděli jsme výrobu produktů
z ovčího mléka, na nichž jsme si pochutnali. Děti samozřejmě nejvíce zaujaly
ovce, krávy, koně a další hospodářská zvířata. Protože život není jen zábava

a zima se pomalu blíží, rozhodli jsme se s EKOtýmem zorganizovat poslední
letošní listopadovou brigádu a oslavit tak světový den EKOŠKOL prací. Vše
jsme pečlivě zazimovali a uklidili, abychom na jaře mohli nadále pokračovat
v pěstování vlastní zeleniny a rozvíjet tak jednu z oblastí v programu
EKOŠKOLA.
Do mateřské školy za námi na podzim přijelo i loutkové divadlo
„Kašpárkův svět“ z Opavy s pohádkou „O ševci Matějovi“. Děti velmi zaujaly
marionety, s nimiž se mnozí z nich setkaly úplně poprvé.
Vánoční atmosféru jsme se snažili naladit koncem listopadu výrobou
andílků, poslechem koled a ochutnávkou prvního cukroví na vánočních dílnách,
které se konaly i v prostorách mateřské školy. Duch Vánoc jsme si s dětmi
a manželi Vlčkovými navodili i ozdobou perníčků.
Do kostela za námi přišel i Mikuláš s andělem, kterého jsme společně
s dětmi z 1. třídy ZŠ a náboženství přivolali naším vystoupením, za něž nás
pochválil a obdaroval.
Příprava na Vánoce je všude v plném proudu a ani my nejsme výjimkou.
Pilně se chystáme na vánoční besídky, které budou ve třídách mladších i starších
dětí. Společně s rodiči se tak budeme snažit zastavit se na chvilku ve vánočním
shonu a připomenout si, jak krásné vlastně vánoční svátky jsou. Děti si pak
budou moci pochutnat na sladkostech z mikulášských balíčků, za které děkujeme
spolku PRADUB.
Ve školce už se moc všichni těšíme na Ježíška a doufáme, že nám
donese spoustu pěkných dárečků, které vykouzlí dětem úsměv na tváři.
Všem přejeme krásně prožití vánočních svátků a příjemný a šťastný
vstup do nového roku 2017!
Kolektiv MŠ
Vánoční hvězda
V předvánočním období letošního roku jsme se
zapojili již do 19. ročníku sbírky Vánoční hvězda.
Celkem jsme prodali 101 těchto krásných rostlin,
a získali tak 10 100 Kč. Celý výtěžek bude použit pro
zlepšení podmínek léčby malých pacientů na hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky FN Olomouc.
Děkujeme Všem, kteří se květiny zakoupili,
a přejeme příjemné prožití času předvánočního, krásné Vánoce a hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2017.
Helena Vysoudilová

