Informace pro rodiče:


Projekt: „ Právo na svůj názor“



V říjnu zahájí činnost kroužky. Od 1. 10. každé pondělí
povede výtvarný kroužek Mgr. M. Balousová, každou středu
od 13:30 hod. kroužek flétny p.uč. M. Kočová. Každý čtvrtek
od 13:00 hod. kroužek náboženství povede p. I. Bergerová a
paličkování od 13:00 hod. p. M. Šusterová.



Od 7.10. budou docházet žáci s poruchami učení každé
úterý na reedukaci pod vedením Mgr. R. Viktorinové.



17. října oslavíme “ Den stromů“.



27. - 29. října mají žáci podzimní prázdniny.



30. října se koná Dýňová slavnost. Nezapomeňte na dýně a
kahánek. Bližší informace později.

NAŠE ZÁŽITKY Z MĚSÍCE ZÁŘÍ
 Uvítání prvňáčků
Dne 1. září jsme přivítali čtrnáct nových žáčků, prvňáčků.
Každý obdržel drobné dárky od obecního úřadu a základní
školy.
Do 1. ročníku vítáme: Renatu Balousovou, Štěpána Berana,
Jaroslava Izáka, Anetu Kašparovou, Viktorii Kožákovou, Víta
Lovětinského, Ladu Majerovou, Barboru Matýsovou, Petru

Navrátilovou,

Dominika

Pila,

Annu

Říčařovou,

Terezu

Sloupenskou, Pavla a Petra Werthaimovi.

 Bubnování
Dne 2. září jsme si společně zabubnovali pod odborným
vedením pánů bubeníků.

 Návštěva požární zbrojnice v Rychnově n. Kn.
Dne 3. září jsme si prohlédli požární zbrojnici a její vybavení
v Rychnově nad Kněžnou. Sedli jsme si i do aut na místa řidičů,
obtěžkali jsme nůžky, kterými se stříhají automobily. Nahlédli
jsme do jídelny a na závěr jsme si mohli zaběhat v krásném
sportovním areálu. Profesionální hasiči se nám věnovali dvě
hodiny. Zjistili jsme, že jejich práce je nejen nebezpečná, ale i
velmi náročná. Moc se nám u nich líbilo.

 Návštěva Muzea krajky ve Vamberku
Dne 4. září jsme měli možnost si prohlédnout nově
zrekonstruované Muzeum krajky. Líbily se nám nejen nové
exponáty, ale i staré dobové krajky. Na závěr jsme si prohlédli
park, ve kterém je připravené podium pro módní přehlídky
apod.

 Naše projekty
Dne 5. září jsme si v rámci projektu Naše pravidla zopakovali,
jak se máme ve škole slušně a bezpečně chovat. Dne 9. září
jsme si připomenuli, jak třídíme odpad.

 Výstava akvarijních rybiček
Dne 15. září jsme putovali do Rychnova nad Kněžnou, abychom
si prohlédli ryby a rybičky shromážděné z celého světa.
Nechyběly tu však ani želvy, motýli, chameleóni apod.
Překvapila nás i „havěť “, ukrytá v některých teráriích.

