VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

říjen 2017
Vážení přátelé,
se začátkem školního roku 2017/2018 se Vám
dostává do rukou první číslo našeho měsíčníku. Ať
se Vám líbí, stejně jako ostatní aktivity naší školy.

VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ – TETČICE
V přípravném týdnu odjel tým pedagogů naší školy
na dvoudenní seminář. Akce se konala v hotelu
Crlík a uskutečnila se díky účasti naší školy v projektu Škola pro všechny. Vyučující se v Tetčicích
znovu setkali s vysokoškolskými pedagogy z UJEP,
kteří naši školu navštívili v dubnu, a také s kolegy
ze základní školy Buchlovice. Seminář se dotkl
několika oblastí: čtenářské gramotnosti, projektové
výuky, matematiky a geometrie, environmentální
výchovy a také inkluzivního vzdělávání.

ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

Ve čtvrtek 14. září si naši čtvrťáci užili výuku na
dopravním hřišti v Miroslavi. Nejprve se seznámili
s dopravními předpisy ve třídě a pak vyjeli na
kolech, aby si je vyzkoušeli v praxi. I role chodců
byla u dětí oblíbená, zvláště je bavily přechody se
semafory. V květnu pojedou čtvrťáci na dopravní
hřiště podruhé, a to už budou psát testy k získání
cyklistického řidičského průkazu.

V pátek 8. září naši školu opět navštívili manželé
Hořákovi ze záchranné stanice IKAROS. Tentokrát
s sebou přivezli netradiční domácí mazlíčky, takže
se děti mohly setkat třeba s velkými šváby, skinny
morčetem, dvěma chameleony, fretkou, ježkem
ušatým, užovkou japonskou a sýčkem. Setkání to
bylo velmi příjemné, děti z mateřské školy, žáci
všech ročníků školy základní i paní učitelky si
program velmi užily a je pravděpodobné, že do
mnoha rodin nějaký domácí mazlíček brzy přibude.

NOVÝ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V pondělí 4. září začal nový školní rok, který jsme
jako již tradičně zahájili ranním shromážděním
před školou. Pan ředitel nejprve přivítal všech 158
dětí, zvláště pak prvňáčky a šesťáky, kteří přišli
z malotřídních škol v Trstěnicích a Tavíkovicích,
pak představil všechny pracovníky školy a zmínil se
o novinkách letošního školního roku. Pan starosta
všem popřál úspěšný a pohodový školní rok a žáci
se se svými třídními učiteli rozešli do učeben.
Prvňáčci byli ještě vyfotografováni u hlavních
školních dveří a pak v doprovodu paní učitelky Evy
Adámkové, svých rodičů a prarodičů poprvé zamířili do své třídy, kde už na ně čekaly novotou vonící
učebnice a pracovní sešity.

DEN S LESY ČR
Ve středu 20. září se opět po roce i přes nepříznivé
počasí uskutečnil Den s Lesy ČR. Lesní pedagogové
se nenechali mokrou variantou odradit a připravili
pro žáky devět stanovišť s pestrým „lesnickým“
programem, díky němuž uběhlo dopoledne jako
voda. Děti si den užily a doufejme, že si nejen
připomněly, co o lese věděly, ale že se naučily zase
něco nového.

V pondělí 25. září proběhly na naší škole opět volby
do Žákovského parlamentu. Žáci si mohli připadat
jako u skutečných voleb. Dostali totiž hlasovací
lístky se jmény kandidátů, ze kterých vybírali dva
zástupce své třídy. Za plentou je tajně označili
a před volební komisí vhodili lístek do volební
urny. I v tomto školním roce se bude Žákovský
parlament scházet každý druhý pátek a jistě svými
návrhy přispěje ke zlepšení činnosti naší školy.

DRAKIÁDA
Konečně přišlo babí léto a s ním i školní Drakiáda.
V pátek 29. září se vydaly děti z prvního stupně na
Starou horu pouštět draky. S prvňáčky šli i jejich
patroni z osmé třídy. A povedlo se, draci úžasně
létali.

ŠKOLNÍ PROJEKT
Školní projekt, novinka letošního školního roku,
vznikl spojením dvou již dříve probíhajících projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Od
září tak dodává OVOCENTRUM Valašské Meziříčí
všem žákům naší školy nejen ovoce a zeleninu, ale
nově také mléko a mléčné výrobky.

ADAPTAČNÍ PROGRAM
První školní den děti zakončily skvělým obědem ve
školní jídelně a natěšení na další dny ve škole se
rozešly domů. Tak ať se nám všem ve školním roce
2017/18 daří.

pracovaly, vymýšlely různé strategie a pomáhaly si.
Tři hodiny programu všem rychle utekly.

Ve středu 27. září odjeli naši šesťáci na adaptační
program neziskové společnosti Střed s názvem „Na
jedné lodi“. Cílem bylo lépe se poznat s novými
spolužáky a odstranit případné komunikační a jiné
bariéry. Formou pohybových her spolu děti spolu-

V ŘÍJNU NÁS ČEKÁ
soutěž tříd ve sběru starého papíru

23. - 25. října

podzimní prázdniny
26. - 29. října
státní svátek Den vzniku ČR

28. října

