ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Motivační charakteristika naší školy: „Žák jako individuální osobnost“.
Motivační název vystihuje cíl naší školy: vychovat z každého žáka
odpovědného občana se základními vědomostmi a dovednostmi podle
svých vlastních možností a schopností.
Školní vzdělávací program se opírá o tradice školy, o schopnosti
pedagogů a vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových
kompetencí. Naše škola nemá specifické zaměření, ale vzhledem
k jejímu umístění vede žáky k přirozenosti a spojení s přírodou,
k individualitě každého z nich. Snažíme se rozvíjet žáky ve všech oblastech vzdělávání a chceme,
aby vzdělávání nebylo nudné.
SLÁVA, NAZDAR VÝLETU
Ve škole začal nový školní rok 2. 9. 2019 pro 29 žáků
a 5 pedagogů. Tradičně, v závěru 1. týdne školy jsme posílili
vzájemné vztahy pěším výletem.
Stopovaná, která napříč generacemi nikdy neomrzí, byla pro
všechny dobrou zábavou. Cestou do tábora v údolí Mže žáci
řešili úkoly z oblasti přírodovědy a zdravovědy, zdatně
se orientovali v prostoru, procvičili si branné dovednosti.
Při jogínské chůzi pozpátku se mnozí upřímně zasmáli. Nálada
byla skvělá i díky propukajícímu babímu létu, které umocňovalo
krásu okolní přírody.
Zázemí pro sportovní aktivity nám opět ochotně poskytl pan Kraus. Abychom doplnili vydanou
energii, dostali jsme od pana Krause jogurty a sušenky. Závěrem jsme vyhodnotili výsledky soutěží
a úkolů ze stopované a příjemně prožité dopoledne bylo za námi.
Před školou jsme se rozloučili heslem: „Sláva, nazdar výletu“. Rozešli jsme se s úsměvem ve tvářích,
zdravě unaveni a připraveni sdílet spolu nadcházejí školní rok. Ať je pro všechny úspěšný a přínosný.
Iveta Chládková
ŽIVÝ PLOT
Přiblížil se konec září a žáci naší školy dostali doslova bojový úkol:
zasadit keř.
Vyzbrojili se pracovními pomůckami a zamířili k mateřské školce. Tady
už žáky očekávali pracovníci z obecního úřadu, kteří zde připravili
sazenice ptačího zobu a vyhloubili místa podél plotu. Žáci byli
seznámeni s postupem práce a vzali si svoji sazenici. Tu s pomocí
pedagogů umístili, zasypali zeminou a správně upěchovali. Zbývalo
už jen keříčky zalít a vše uklidit.
Pro mnohé z žáků to byl 1. strom, který zasadili. A tak všichni pyšní
na svoji práci, odcházeli s dobrým pocitem, že pomohli obnovit kousek
přírody, a přitom trošku zvelebili okolí mateřské školky.
Mgr. Dana Zemanová

