Zprávy ze školy
Vážení rodiče, žáci, spoluobčané,
v následujících řádcích nabízím aktuální informace ze školy a školky. Příjemné čtení, a ještě příjemnější
podzimní náladu přeji za celý kolektiv.
 Představení pracovního kolektivu školy
Pedagogové:
I. třída – třídní učitelka Mgr. Jana Janků
1. až 5. ročník vyučují: Mgr. Jana Janků, Mgr. Pavla Kropáčová, Mgr. Bc. Marie Eff. Rychlá
Asistent pedagoga: Lenka Uhráková; Školní družina: Lenka Uhráková
Mateřská škola: Mgr. Hana Plachá, Veronika Kubíčková
Pracovníci provozu:
Školnice, uklízečka: Jaroslava Kobzová, Radka Sedláčková
Vedoucí ŠJ: Veronika Kubíčková, paní kuchařky: Karin Čechová, Lenka Vepřková
Školská rada: paní Věra Čadová, paní Petra Gregorová, Mgr. Hana Plachá
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá
 Pro komunikaci s námi můžete využívat tyto kontakty:
Webové stránky: www.zslesnice.cz /pracujeme na nich, bohužel to nejde tak rychle, jak bychom si přáli/
Naše e-mailová adresa: skola@zslesnice.cz
Telefony: ZŠ: 583 416 019, 607 036 511; MŠ: 725 812 709; ŠD: 725 812 685; ŠJ: 601 116 353
 Co jsme stihli v září?
Slavnostní zahájení školního roku ve škole
V pondělí 3. 9. 2018 jsme se společně ve škole sešli, slavnostně jsme zahájili nový školní rok a vzájemně jsme se
seznámili. Zvláštní pozornost byla věnována čtyřem novým prvňáčkům, kterým tento den začala povinná devítiletá
školní docházka. Prvňáčci obdrželi tradiční školní tričko. Praktický dáreček, láhev na pití se jménem, od pana starosty
jistě udělal radost. Děkujeme paní kuchařce za výbornou hostinu, ochutnávku pomazánek. Děti i rodiče tak mohli
ochutnat chutné a zdravé svačinky, které si mohou ve škole objednat.

Lesní škola
Hned druhý školní den, v úterý 4. 9. se školáci vydali na „učení“ do lesa. Žáčci nám moc nevěřili, co všechno se dá ve
škole naučit. Zvládli jsme toho mnoho, a navíc zábavnou formou. Hlavně jsme se zaměřili na matematiku – geometrii.
Naťukli jsme český jazyk, angličtinu, navštívili jsme přírodní galerii. Takové podobné aktivity bychom s dětmi rádi
pravidelně v přírodě opakovali.
A co se vám líbilo ve škole v lese?
“Já jsem jel s tatínkem na skalku, abych mu ukázal domeček z mechu. Hned jsme postavili ještě jeden.” (Matýsek)
“Mně se líbilo všechno. Jak jsme sbírali klacíky a dělali z nich čtverce a obdélníky...” (Markétka)
Obouváme se spolu do gramotností
Rádi bychom v rámci čtenářské gramotnosti u všech dětí ve škole i školce probudili aktivní zájem o čtení. S dětmi
čteme, knihy si mohou půjčovat i domů, sdílíme své poznatky, vypravujeme si zážitky. V projektu gramotností velmi
úzce spolupracujeme s pražským Národním ústavem pro vzdělávání – projekt PPUČ – Podpora práce učitelů. Hlavní
myšlenkou projektu je vytvářet systém, který umožní efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v
praxi mateřských a základních škol.
Třídní schůzky
Během září proběhla setkání s rodiči ve školce i škole – takzvané kavárničky. Věříme, že se stanou pravidelnou běžnou
školní akcí. Zde můžeme společně probrat mnoho témat. Děkuji za vaše upřímné náměty, diskuse, připomínky.
V budoucnu můžeme pozvat i odborníky na různá zajímavá témata, týkající se školního světa.

 Co nás čeká v říjnu…
Zahájíme činnost kroužků – podle návratek již nyní víme, že se uskuteční kroužek Keramiky a výtvarné výchovy pod
vedením Mgr. Jany Janků (děti z MŠ i ZŠ) a kroužek Angličtiny pro 1. – 3. ročník pod vedením ředitelky školy.
Jelikož ještě nemáme všechny návratky, nevíme a teprve uvidíme, které kroužky se podaří naplnit.
Oslavíme Mezinárodní den zvířat – 4. 10., děti ze ZŠ si mohou do školy přinést domácího mazlíčka.
Pojedeme na dopravní hřiště do Mohelnice – 11. 10.
Pustíme se do dobrovolnictví celostátní akcí 72 hodin – 12. 10. Rádi bychom se pustili do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě, či našemu okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané
práce a mnoho dalších pozitivních účinků. My se konkrétně pokusíme osázet bylinkami nové květináče před školou,
případně si zřídíme „minizahrádku“ – vyvýšené záhonky. Uvítáme jakoukoli pomoc – zeminu, sazenice, dřevěné desky
na záhony. Budeme potřebovat i nářadí – motyky, hrábě apod. Pomůžete nám?
 Co ve škole sbíráme?
Od letošního roku bychom se chtěli více zaměřit na environmentální výchovu. Chtěli bychom, aby
dětem nebylo lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme. Třídění odpadu bychom chtěli brát jako
samozřejmost. S tímto souvisí i projekty, kterých se plánujeme zúčastnit. Paní učitelka Mgr. Pavla
Kropáčová se bude věnovat projektu Recyklohraní.
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME: vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky,
úsporné žárovky, staré mobily, VRŠKY od plastových lahví. Všechny tyto věci opět zašleme k další
recyklaci. SBÍREJTE s námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát!
 Máte nějaký nápad, jak škole pomoci? Uvítáme jakoukoli aktivitu, námět, sponzorský dar finanční nebo ve formě
školních potřeb a pomůcek. Třeba vás napadne nějaká pěkná aktivita, která by rozšířila naši výchovně vzdělávací
činnost. Rádi ji přivítáme!
 Školní jídelna
Pokud byste chtěli odebírat naše obědy, nebojte se spojit s paní Kubíčkovou, vedoucí školní jídelny. Dospěláci si mohou
vybrat oběd ze dvou nabízených jídel. Paní kuchařky vaří výborně!
 Slovo závěrem
Začínáme školní rok s mnoha změnami. Budeme rádi, když nám pomůžete šířit dobré jméno lesnické školy, abychom
vylepšili nízké počty ve škole i školce. Děkujeme vám za důvěru a spolupráci s námi, velice si jí vážíme.
Ve škole se všichni budeme snažit, abychom naplnili obsah věty … ZŠ a MŠ Lesnice = škola, která má srdce.
Pojďte do toho s námi!
Příspěvek ukončím osobní vizí: „Učíme poctivě, hrajeme fér, snažíme se ukázat správný směr.“
Na společná setkání s Vámi se těší ředitelka školy, Marie Effenberger Rychlá.

