NĚCO MÁLO ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Po prázdninách jsme se všichni těšili na setkání a normální
vyučování. Po přivítání osmi prvňáčků, jsme i letos šli
na seznamovací tábor k panu Krausovi. Cestou jsme
pozorovali rostliny, hledali houby a plnili různé úkoly.
Na hřišti si chlapci zahráli fotbal a děvčata vybíjenou.
Během her byli žáci schopni práce v týmu, řešili konflikty
a navazovali kontakty. Když byl čas na svačinu, starší žáci
opekli vuřty. Ještě jednou děkujeme panu Krausovi
za přijetí, přípravu ohniště a zajištění občerstvení.
Ještě v září jsme se vydali do lesa a stavěli jsme domečky.
Moc se žákům podařily.
A tak nám skončilo krásné období, kdy jsme mohli být
spolu ve škole. Vzhledem ke koronavirové situaci byly
13. října uzavřeny základní školy a tak jsme musely učit
distančně. Na třídních stránkách jsme žákům třetích až
pátých ročníků zadávaly denně úkoly. Vypracované
a ofocené úkoly poslali žáci ke kontrole. První a druhý
ročník měl situaci ztíženou, protože žáci na začátku roku
ještě neumí číst, tak si rodiče pro úkoly chodili do školy a odevzdávali je dle domluvy. Tato situace
byla náročná jak pro žáky, tak pro rodiče i pedagogy. Moc se nám ulevilo, když mohli ještě v říjnu
nastoupit do školy žáci prvního a druhého ročníku. Od 30. listopadu jsme už v plném počtu ve škole,
ale musíme všichni dodržovat přísná hygienická opatření.
Přes všechny problémy žáci společně s paní učitelkou Chládkovou vyzdobili školu i okolí školy.
Vyrobili ozdoby na vánoční strom, který stojí na návsi a ovečky pro děti z mateřské školy.
ČERTÍ ŠKOLA
V pátek se naše
škola
změnila
v čertí
školu
a protože čerti
a
Mikuláš
nemohli
do
školy,
nechali
žákům balíčky
před vchodem
do školy. Dárky
pro
žáky
připravili pan Vališ a pan Karásek.
Tento rok je jiný než předešlé roky, přesto bych chtěla všem
pracovníkům školy, dětem i občanům popřát příjemné
a klidné svátky. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu
Krausovi, panu Vališovi, panu Karáskovi za sponzorské dary
pro naše žáky a pro děti z mateřské školy. Pracovníkům obecního úřadu děkujeme za spolupráci
v uplynulém roce. Přejeme vám všem pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se vám
v nastávajícím roce plní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat,
že rok 2021 byl pro vás i vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Mgr. Marie Hackerová

