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Škola plavání
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili plaveckého výcviku
v bazénu v Děčíně. Tentokrát jsme absolvovali 10 lekcí. Někteří
z nás se naučili plavat, jiní zdokonalovali své plavecké schopnosti.
Za své výkony jsme obdrželi „Mokré vysvědčení“. V Děčíně se
nám plavání líbí, po výcviku si užíváme i perlivou lázeň, divokou
vodu. Nejdůležitější na tom ale je, že nás plavání baví a už teď se
těšíme na příští školní rok.
Stružnický verš
Na konci března jsme opět recitovali v zasedací místnosti obecního úřadu za podpory rodičů.
V letošním roce proběhl již 3. ročník. Na předních místech se umístili: Adéla Šimonková, Natálie
Štruplová, Marcela Hejná, Jan Moravec, Marek Benda, Jakub Hýsek, Adéla Skrčená, Markéta
Vlasová, Barbora Vlasová. Ostatní účastníci získali pamětní list a drobnou pozornost. Všem žákům
ze základní školy patří velký obdiv a poděkování za nastudování básniček. Věřím, že tato soutěž bude
mít každý rok své pokračování.
Babetka
Školním mazlíčkem se stal náš zakrslý králíček, kterého jsme si
pořídili do koutku živé přírody. Staráme se o něj všichni. Žáci mu
čistí klec a starají se o jeho stravu a on nám na oplátku zpestřuje
hodiny i přestávky.
Výlet do Litoměřice
Naším cílem nebyla tržnice Zahrady Čech, ale seznámení dětí s
historickou částí tohoto královského města. Před jízdou se děti
seznámily s životem nejznámějšího básníka, který je spjatý s tímto
poetickým místem a získaly informace o významných budovách
nacházejících se na náměstí a v jeho okolí. V Litoměřicích pak
začalo naše putování po stopách K.H. Máchy. Děti vybavené
fotoaparáty dokumentovaly celou cestu, vyhledávaly budovy, o
kterých si před odjezdem povídaly. Prvním z cílů naší cesty se stala Jezuitská hvězdárna, kde je v
současné době umístěna galerie loutek „Sváťova divadla“. Expozice neměla chybu! V prvním patře
měly děti možnost obdivovat loutkové herce pouze očima, ale v druhém dostaly příležitost si loutky
zapůjčit a zahrát s nimi divadelní představení.
Dopravní výchova s policií
Dva policisté nás přišli seznámit se základními pravidly
silničního provozu. Naučili jsme se nejdůležitější značky,
povídali si o zásadách a pravidlech, která je nutné z hlediska naší
bezpečnosti dodržovat. Naše znalosti jsme si v závěru přednášky
ověřili zábavnými testy, seznámili jsme se s technikou, kterou
dopravní policie používá a nechyběla ani prohlídka policejního vozu. Díky tomu, že byla přednáška
velmi poutavá, jsme si odnesli mnoho nových informací praktických pro život.

Čarodějnický rej a spaní ve škole
I v naší škole se stalo tradicí připomenout si tento magický den.
Pátek a sobota byly plné akcí a zábavy. Po návratu z plavání
čekala dívky práce na pozemku a chlapci společně s panem
Šimůnkem stavěli pařeniště. V dílničkách jsme si vyráběli různé
magické předměty a čarodějnice. K večeři jsme si opekli buřty.
Pravý Čarodějnický rej začal v 18.30 hod. v tělocvičně. Soutěže,
tanec a čarodějnické dovádění nás zabavilo až do večerky. Nestlé
kafíčko a bábovka s jahodami byla tečkou pátečního dne.
Nechyběla ani pohádka na
dobrou noc. V sobotu hned po probuzení nás čekala pyžamová
snídaně a pak už jen úklid a rychle domů za maminkou a tatínkem.
Kouzelník
Nový školní týden jsme započali tentokrát trochu netradičně – do
školy zavítal kouzelník. Vystoupení bylo pojato velmi originálně.
Známé i neznámé triky byly okořeněny vtipnými scénkami. Do
svých mistrných kousků kouzelník zapojil i děti z publika, čímž ještě posílil celkový zážitek
z představení.
Den matek
Pro naše milované maminky jsme si připravili písničky,
básničky a malé občerstvení. Dárky jsme si vyrobili v kroužku
keramiky a ve fotografickém kroužku. Nezapomněli jsme k
nim předat přáníčko, které jsme vytvářeli v družině. Máme
naše maminky moc rádi.
Víkendový pobyt
patřil dalšímu poznávání Libereckého kraje. Tentokrát jsme si
vybrali oblast v okolí Hrádku nad Nisou. Ve čtvrtek jsme se zastavili
v Kryštofově údolí a vyrobili si keramické kachle pro maminky.
V pátek ráno nás čekala velká túra do Německa a Polska. Takzvané
Trojzemí, kde se střetávají tři státy, nás učarovalo. V sobotu jsme
navštívili Botanickou zahradu a pak už hurá domů.

Co nás ještě čeká a na co se moc těšíme








Beseda v knihovně – spisovatel Václav Čtvrtek a jeho pohádkové postavičky
Hasiči – technika, práce dobrovolníků
Povídání o hudbě a hudebních nástrojích – ukázky od žáků z lidušky
Školní výlet - Botanicus
Škola v přírodě – opět jedem celá škola a moc se těšíme na poznávání přírody v okolí Doks
Týden sportu, her, soutěží a dílniček
Vysvědčení – slavnostní předávání na obecním řadu
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