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1. září 2021 - Zahájení školního roku
Letošní zahájení školního roku probíhalo jiným způsobem, než jsme zvyklí.
Žáci 3. - 5. ročníku se přivítali ve své třídě, stejně tak žáci 1. a 2. ročníku. Tam přivítali
prvňáčky paní ředitelka s paní učitelkou. Prvňáčků máme letos 9 a těšíme se, jak se jim mezi
námi bude líbit.

3. září 2021 - Den s myslivci
Hned brzy ráno jsme dorazily do školy. Dali jsme si svačinu a šli jsme na fotbalové hřiště
na Horku. Tam jsme měli připravené soutěže, sportovní disciplíny a za jejich splnění jsme
sbírali razítka. Nejdříve jsme se
rozcvičily podle Nely a Kateřiny.
Potom jsme se pustili do plnění
disciplín - běželi jsme opičí dráhu a
při tom jsme museli držet
pingpongový míček na lžičce.
Potom jsme skákali v pytli, stříleli
florbalkou do branky, kopaly jsme
do velké brány a házeli jsme kroužky na cíl.
Po skončení jsme s myslivci stříleli ze vzduchovky
na divočáka. Všichni jsme se několikrát prostřídali a bylo to
moc zábavné. Na oběd jsme si na ohni opekli vuřty. Byl
to velmi zábavný den. (Nela Machůrková, Markéta Sysalová)

23. září 2021 – ZOO a safari Dvůr Králové
Ve čtvrtek jsme jeli školka i škola ZOO Dvůr Králové. V 8:00 jsme nasedli do mini
autobusu. Po hodině jsme dorazili do ZOO Dvůr Králové a hned před bránou jsme si dali
svačinku. Poté jsme šli na prohlídku. Hned se nás ujal pan průvodce. Ukázal nám zvířátka a
říkal o nich spoustu zajímavostí. Třeba jak žijí, co loví a další. Viděli jsme zebry, žirafy,
fenka, hyeny, hrochy, nosorožce, velbloudy, opice…
Potom jsme šli na autobus
do safari. Viděli jsme celé safari, jak
tam volně žijí zvířata. Pan řidič nám
to komentoval a říkal zase zajímavosti
o všech zvířátkách, které tam žijí.
A potom už jsme museli skončit
s prohlídkou a jet zpět do školy a domů.
Celý den byl velmi zábavný a poučný.
(Nela Machůrková, Eliška Podnecká)

14. října 2021 - Dřevíčková dílna
Na dřevíčkové dílně jsme vyráběli věci ze dřeva - dřevěné nožíky nebo ježky.
Nejdřív jsme si to museli upravit, jak jsme chtěli. Používali jsme k tomu různé nástroje, např.
pilníky, šmirgl papír a ruční vrtačku. Nechali jsme si vyvrtat od pána díru jako oko. Pán nás
kontroloval jak to děláme. Na dřevíčkové dílně jsme vyráběli dlouho, nakonec když jsme
skončili ještě jsme si hotový výrobek vybarvili fixami. (Dennis Dvořák)

25. října 2021 – Soutěž o nejkrásnější dýni
V pondělí jsme přinesli do školy vyřezané dýně, které jsme vyřezávali doma. Paní kuchařka
nám přidělala na dýně papírky s čísly a vystavila na zahradu. Celý týden jsme je pozorovali
z okna na chodbě. Na konci týdne jsme šli do tělocvičny a vyhodnotili pět nejkrásnějších
dýni. Dýně hodnotily všechny paní učitelky. Výherci dostali sladkou odměnu. (Kateřina
Karafiátová, Simona Vondráčková)

25. října 2021 – Den strašidel
Po obědě jsme se převlékli do svých kostýmů a vyrazili do tělocvičny. Ta byla
strašidelně vyzdobená. A co jsme tam dělali? V týmech jsme dělali různé disciplíny, třeba
jsme přenášeli pavoučky pomocí brček, běhali jsme jako krabi,
trefovali jsme se pavoukama do obruče, podávali si dýni
pod nohami a přesouvali se a skládali jsme strašidelné puzzle.
Nejvíc mě bavila
disciplína, při které jsme si
podávali míček za zády a
přenášení míčku na lžičce,
což byla sranda a hodně
dětem to padalo. Ale bylo to
super.
Naopak
skládání
obrázku mi ale nešlo.
Mezi soutěžemi jsme tancovali na různé písničky a
naučili jsme se nějaký tanec. Bylo to celé super. Strašidelných
kostýmů bylo hodně - třeba kostlivec (Markétka a Simča), čarodějnice (Eliška) a čaroděj
(Matouš), upíři (Jonáš a Filip), SpiderMan (Tadeáš).
(Filip Bolek)

Rozsvěcení stromečku v obci, zpívánky v kostele
Tyto naplánované akce byly z důvodu vládních opatření zrušeny. Náš stromeček
ve škole jsme ale rozsvítili, zazpívali jsme si koledy, řekli básničky a užívali si alespoň tak
předvánoční atmosféru.

