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Školní časopis Základní školy Škvorec, Okres Praha -východ

Škola oblékla vánoční kabát

Škola spolupracuje a zpívá
Ulice se pomalu oblékají do vánoční nálady a line se v nich
vůně vánočního cukroví. Také naší školou zavoní tato vůně.

Dělit se, je mít rád
Školní jarmark byl zahájen slavnostním slovem a vánočními
písněmi, které děti zpívaly za klavírního doprovodu paní
učitelky MgA. Věry Trojanové. Poté již nastalo hemžení v celé
škvorecké budově. Za přítomnosti koled, teplého čaje,
vánoček a cukroví, které umocnily vánoční atmosféru, si
návštěvníci mohli zakoupit výrobky a tím přispět dětem
jednotlivých tříd na splnění jejich snů .

Pořádáme tvořivé odpoledne s rodiči. Tentokrát jsme se
zaměřili na lepení a zdobení vánočního cukroví. Zvláště
zdobení perníčků patří k dlouholetým vánočním zvykům. Naši
akci podpořili všichni rodiče. Někteří svou účastí a ostatní
napečeným cukrovím. Všem patří velké poděkování.
Společně jsme si užili pozdního odpoledne, kdy na nás
všechny dýchlo vánoční kouzlo.

S čerty nejsou v naší škole žerty

Sněhuláčí třída II.A

Vánoční koncert školy v kostele

Já a ty, to jsme MY
Předvánoční čas má zvláštní kouzlo. Děti jsou plné očekávání, radosti a těšení. Mají své sny a svá přání. A v této předvánoční atmosféře třída 5.B uskutečnila návštěvu u našich
nejmenších, u prvňáčků. Tentokrát si páťáci připravili ve
skupinách čtení pohádky. To prokládali připravenými otázkami
Prvňáčkové tak alespoň slyšeli od starších vzorové čtení, ke
kterému postupně také dojdou, páťáci si zase uvědomili, jak
náročné je udržet u všech dětí náležitou pozornost.

Dne19. prosince se konal, nyní již tradičně, vánoční koncert v
kostele sv. Anny ve Škvorci. Pod "taktovkou" MgA. Věry
Trojanové zazněly tradiční koledy i moderní vánoční písně.
Zazpívali je žáci naší školy. S dětmi ze školní družiny
secvičila vystoupení paní vychovatelka Markéta Kulhavá. Na
koncertě zazněly i skladby, které hrály žákyně na hudební
nástroje. Kostelem se tak rozezněly sklady hrané na klavír,
příčnou flétnu a housle.Vánoční atmosféra vtiskla milý úsměv
do tváří všech návštěvníků
Kouzelné vánoce ve školní družině

Beseda o včelařství

Beseda o mincích - numismatika
V předvánočním čase měly děti příležitost dozvědět se něco
o numismatice a o našich "prachobyčejných" mincích.

Do školní družiny dolétlo vánoční kouzlo. Aby se u nás cítilo
jako doma, ozdobili jsme mu stromeček a pod něj vánoční
perníčky. Kouzlo jsme přivolali společným zpěvem koled.
Zacinkal zvoneček a hrrr na stromeček. A co je pod ním?
Vše, co jsme si přáli.

