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Škola oblékla podzimní kabát
Nádherné babí léto poskytuje žákům třebohostické školy
mnoho přírodnin na podzimní kreativní tvoření. Skládáme
přírodě úctu, vážíme si jí a děkujeme za pestrost barev.
Některé z nich jsme si od přírody zapůjčili a přivítali podzim.

Společný projekt byl prvním krůčkem k propojení věkově
různorodých dětí. Naše třebohostická škola je malá, a to
skýtá řadu možností vzájemné spolupráce a pomoci.
Závěrečné společné zpívání v prostorách školy bylo
dojemnou tečkou za příjemně stráveným dnem. Školou zněly
písně Ach synku, Písnička česká a Kde domov můj.

Den stromů ve školní družině

Procházka českou historií a Houska

Dne 22.října 2018 jsme oslavili Den stromů. Pustili jsme se
do úklidu listí z našeho stromu, kterým je lípa
v Třebohosticích na návsi. Lípa je naším národním stromem,
proto bychom měli o lípy pečovat. Pozornost si zaslouží
každý strom, protože strom je malá továrna na kyslík. Strom
je živý organismus a náš přítel. Naši lípu jsme si pojmenovali
Libuška. Libuška je součástí našeho oddělení „Kamarád“. Do
její koruny jsme popřáli mnoho dalších let. Každoroční úklid
okolí našeho stromu je i naším malým příspěvkem do
celoročního projektu naší školy. Jak nám úklid šel od ruky?

Ve čtvrtek 25. října 2018, tři dny před stým výročím naší
republiky, jsme vyjeli na výlet na hrad Houska. Nejdříve jsme
se rozhlédli z rozhledny na Vrátenské hoře, odkud jsme se
vydali pěšky na hrad. Tam nás čekalo několik průvodců,
historických postav, které nás provedli českou historií.
Dozvěděli
jsme
se
spoustu
důležitých
věcí.
Hned u hradní brány se nás ujal Kosmas, po něm svatý
Václav, Otakar Přemysl II., Karel IV., Josef Kajetán Tyl,
Bedřich Smetana, Tomáš Garrigue Masaryk a občan z lidu.
Každá postava byla jedinečná a zaujala osobitým
zpracováním i autentickou scénou. Během dvou hodin jsme
získali průřez důležitými mezníky, které spojovala velká
myšlenka, kterou občan z lidu v závěru úžasného vystoupení
uzavřel odkazem pro další generaci: "Každý by měl znát
své kořeny . Jen ten, kdo zná minulost, dokáže předvídat
budoucnost. A ta naše budoucnost, děti, bude jednou ve
Vašich rukách. Učte se a poučte se z minulosti."

Slavnostní kabát ke 100.výročí

Škola spolupracuje a zpívá
V třebohostické škole vyvrcholil projekt věnovaný 100. výročí
vzniku Československa. Každá třída, první i pátá, si zvolila
téma, které se pojí k tématu, a v malých skupinách jej
zpracovávala. Výsledky své práce každá skupinka
prezentovala před svými třebohostickými spolužáky.

Oslavy ke 100.výročí v naší obci

Výlet druháčků do Toulcova dvora
"Kde bychom byli bez zvířat?" byl program našeho prvního
třídního výletu do Toulcova dvora a povedl se najedničku!
Děti plnily úkoly na připravených stanovištích a musely využít
i svůj orientační smysl podle připravených mapek. To byl
oříšek, ale vše výborně zvládly společnými silami.

Školní výstava „Škola obrazem“
V letošním roce si celá naše republika připomíná významné
historické výročí 100 let vzniku ČSR. Ani my, žáci Základní
školy Škvorec, jsme nezůstali s rukama v klíně, a aktivně

Dopravní hřiště ve druhé třídě
Zahráli jsme si na dopravní inženýry a ve skupinách jsme
naplánovali silnice, křižovatky, parkoviště, ... Nakonec jsme
silnice mezi sebou propojili a vydali jsme se na výlet.

jsme se ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy do
oslav tohoto dějinného mezníku zapojili. Zpracovaná
jednotlivá témata o životě v době vzniku naší samostatné
republiky jsme představili na vernisáži našim návštěvníkům.
Jsme rádi, že si tak významné výročí připomínáme nejen
slovy, ale že je spojujeme i s konkrétní činností, jejíž výsledky
budou dál sloužit žákům i občanům, kteří nás poctili svou Nové stromy na školní zahradě
návštěvou výstavy spojenou s prohlídkou prostorů naší školy
Třebohostická školní zahrada se od sobotního
ve Škvorci.
dopoledne může pyšnit pěti krásnými vzrostlými
Legiovlak při příležitosti 100.oslav stromy. Ambroň, smuteční vrbu, platan, moruši a
jeřáb pomáhali sázet rodiče s dětmi naší školy.

