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Usměvaví  a  odpočatí do nového
školního roku 2018/2019

„To jsme my“ - letošní projekt školy
Každý člověk na naší planetě Zemi je jedinečný a svůj, každý
žák v naší škole má své místo a jistě umí a dokáže mnoho
věcí. Ale teprve ve spojení s kamarády a přáteli tvoří kolektiv
-  tým  -  společnost.  A  tak  společně  můžeme  dosáhnout
velkých cílů. A v naší škole se tento školní rok určitě mnoha
cílů budeme společně snažit dosáhnout. Chceme být schopni
společné  práce  i  zábavy  a  tak  do  nového  školního  roku
startujeme tímto projektem.

Hosté na Třebohostickém hřišti
Naše  třebohostické  hřišťátko  slavilo  premiéru,   obklopené
dětmi  přivítalo  hosty,  členy  škvoreckého  klubu  taekwonda.
Navštívili nás, aby nám ukázali část svého umění a poskytli
možnost  žákům  naší  školy  stát  se  jejich  členy.  Přejeme
hodně úspěchů.                          Děti z Třebohostické školy

Otvírák aneb máme rádi sport
V letošním školním roce jsme se opět tradičně sešli se všemi
přáteli  školy  na  slavnostním  otevření  školního  roku
2018/2019. Letošní školní Otvírák byl zaměřen tématem „My
máme  rádi  sport“.  Ačkoliv  se  myšlenka  této  tradiční  akce
zrodila ve Školské radě, tentokrát se aktivit  a organizace s
chutí ujali pedagogové školy společně se svými žáky. K mání
byly jednoduché i netradiční sportovní úkoly a disciplíny, které
pobavily snad každého účastníka.

Děkujeme  všem,  kteří  nás  přišli  podpořit  a  věříme,  že
společných  akcí  v  letošním  školním  roce  opět  přibude.
Letošní  školní  rok  naváže  na  loňský  školní  projekt  Školní
plavbu  projektem  To  jsme  MY a  je  zaměřen  na  rozvíjení
školního  klimatu  především  prvky  etické  výchovy  a
osobnostně sociální výchovy.

Dárek pro žáky   do   nového roku
K novému školnímu roku dostali žáci naší školy zbrusu novou
počítačovou  učebnu,  která  dostává  nový  kabát.  Veškeré
záměry a činnosti proběhly v průběhu letních prázdnin a bylo
toho  vskutku  dost:  plán  postupu  realizace,  ten  byl
nejdůležitější,  zcela  nová  podlaha  v  místnosti,  štukování,
výmalba,  elektrorozvody...,  větrák...  a  pak  už  nábytek,  PC
jednotky a hlavně spousta práce. Velké poděkování Ing. V.
Radoňovi, který stál za celou realizací a také Úřadu městyse
Škvorec  za  podporu  naší  školy  finanční.  Žákům  přejeme
příjemnou  a  podnětnou výuku.                     Mgr. M.Šeblová



Otvírák - Naboso pro zdraví
Na třetím škvoreckém Otvíráku měli  dospělí  i  děti  možnost
udělat něco pro zdraví svých nohou. Formou her bylo možné
vyzkoušet  si  mnoho  cviků  posilujících  (v  běžných  botách
slábnoucí)  prsty  a  klenby.  Byla  zde  překážková  dráha
poslepu (borové šišky - to je masáž :-), chodidlová páka (z
této disciplíny se v Anglii dělá i mistrovství světa), kreslení a
psaní  nohama  (rukama  to  jde  ale  líp  :-),  otisky  chodidel
(plochá noha = medvědí tlapa), hod nohou (která zbyla po
někom při minulém glasswalkingu :-) a vázání uzle apod. Děti
si  mohly  i  obout  Potěmkinovy  sandály  (boty-sandály  jen
zeshora)  a  šimrat  se  pírkem,  k  vidění  byly  i  zdravé  bosé
(barefoot)  boty, které neničí dětem nohy a chůze v nich je
podobná, jako zdravá a přirozená chůze naboso.
                                                                           Mgr. I.Slouka

-

Otvírák a pěkně ostrá zábava
Na  Otvíráku  si  lidé  mohli  exkuzivně  vyzkoušet  i  zcela
neotřelou  a  na  festivalech  oblíbenou  atrakci  -  chůzi  ve
skleněných  střepech  (glasswalking).  Atrakce  byla  vhodná  i
pro děti - střepy byly nealko, Kofola et Mattoni :-) .  Zjišťovali
jsme, že lidská noha (kde máme nejsilnější kůži na těle) není
žádný šmejd a bez problémů to vydrží, resp. že obecně není
zapotřebí  nohu (mistrovské dílo evoluce pro bipední chůzi)
neustále podpírat a chránit v botách, které nohám přinášejí
více škody než užitku. Významným psychologickým faktorem
bylo také překonání strachu, který bývá nepřítelem úspěchu a
který má zpravidla velké oči. Kromě dětí, které mívají snížený
pud sebezáchovy,  se po skleněném koberci prošli i dospělí i
učitelé. 

Veselé úsměvy od prvňáčků
Ve  třídě  I.A se  to  hemží  nejen  úsměvy,  ale  i  novými  pís-
menky. Děti mají pohádkovou třídu s kamaráda Krtečka.

Devatero pohádek
Vydali jsme se společně s 2.A z  Třebohostic za pohádkami a
hlavně za přírodou.  To vše jsme spojili  s  plněním různých
úkolů. A i když bylo velké teplo, zvládli jsme to. Ve škole na
nás čekal dobrý oběd .

Kroužkování ptáků
Přišli jsme na louku za hřištěm, kde na nás už čekal pan Vlk.
Přichystal pro nás několik odchycených ptáčků. V první várce
byly převážně sýkorky koňadry, ukázali jsme si ale i několik
modřinek a jednu pěnici  černohlavou.  Přešli  jsme k sítím,
rozvinuli  je a spustili  reproduktor sloužící k přilákání ptáků.
Téměř okamžitě po zaznění ptačích trylků z reproduktoru se
chytili  do  sítí  nové  úlovky.  Většinou  nás  způsob  odchytu
ptáků  zaujal.  Během  odpoledního  přírodopisného  praktika
jsme se znovu vrátili na místo odchytu a odlovili jsme ještě
červenku, hodně sýkorek a jednoho budníčka menšího.


