Podzimní zprávy ze školy
Není to tak dlouho, co jsme zahájili nový školní rok a už nám na dveře klepou Vánoce. Nám se ve škole zdá, že ten čas
letí stále rychleji. Máte to také tak?
Přestože náš tým funguje společně pouze krátce, dělají nám radost mnohé vaše kladné ohlasy na naši práci. Jsme
rádi, že motto: “Učíme poctivě, hrajeme fér, snažíme se ukazovat správný směr”, není pouhá prázdná věta, ale že
nám její obsah začínáte věřit.
V následujících řádcích se s Vámi podělíme o informace z akcí a činnosti školy (mateřské i základní), které se u nás v
podzimním období udály.
 Mateřská škola
V mateřské škole první část roku, která je za námi, proběhla pod křídly nádherného podzimu. Počasí přálo pobytům v
přírodě, pozorování jejich změn a přirozenému pohybu dětí na čerstvém vzduchu. Z přírodnin se nám pak podařilo
hlavně za pomoci rodičů mnoho zajímavých výtvorů a také moc hezky vyzdobit prostory mateřské školy. Při pobytu
venku si děti oblíbily přírodní bludiště ve vysoké trávě, stromy u lesa, i zákoutí v prostorách okolí školy. Potom už
dětská fantazie, radost a tvořivost jejich hry vždy znásobily. Být v kolektivu dětí je pro každého jedince jiné. Někdo se
nově adaptoval v letošním školním roce, jiný nezačínal od začátku, ale navázal na své předchozí zkušenosti.
Odloučení již teď v listopadu všichni úspěšně zvládají a nejen to. Děti tu vnímají své místo, bezpečí, nové kamarády,
kteří jsou připraveni pomoci jeden druhému, přijmout podporu i vyslovit svůj názor. Velkou motivací jsou pro děti
předškolního věku příběhy nebo pohádky, dramatizace. A s jejich pomocí se nám podařilo realizovat mnoho témat a
projektových aktivit tak, aby byly děti jejich součástí. Doprava, o které dětem povídala loutka Frantíka, byla natolik
reálné a zábavné učení, že se dětem dařilo stavět z kostek silnice, cesty, domy, užívat dopravní značky a vnímat jejich
pravidla při hře, učit se pomocí nich barvy, počty, spolupracovat nebo si poradit. Cestu za poznáním lze u nás ve
školce mnoha způsoby vyzkoušet. Výtvarné ztvárnění, společné hry rozvíjející paměť a spolupráci jako třeba pexeso,
mozaiky, společenské hry, knížky, ale i pečení vlaku, to vše děti na cestě za poznáním objevovaly. Projevit zájem o
činnost je jedna stránka a umět ji popsat, říct, co se mi dnes dařilo ta druhá. Děti se naučily také mnoho písniček,
říkanek a mnohé z nich dokázaly pomocí motivace opravdu i zažít, aby je lépe chápaly. V současné době se už ve
školce všichni dobře znají, pomáhají si vzájemně a atmosféra nám dovoluje žít “školkový život “ v pohodě. Děkujeme
rodičům, kteří nám umožnili poznat život zvířat na statku, přinesli dětem drobné odměny, ukázali domácího
mazlíčka, přichystali polínko na výlet, donesli ingredience na pečení nebo nás potěšili a odměnili dobrým slovem.
Nejsou všechny dny stejné. Vzdělávání je celoživotní proces a učíme se i my dospělí. Velmi si vážíme každého, kdo je
tu s námi.
Hana Plachá, učitelka MŠ
 Základní škola
Kromě běžné výuky, která probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem, a kromě každodenních školních
radostí i starostí jsme si naplno užili:
 Mezinárodní den zvířat - 4. 10. 2018
Ve škole se nám podařila originální oslava svátku zvířátek. Na návštěvu přišli tito zvířecí kamarádi: králík, křeček,
morče, pagekon, strašilky a šnek. Ve skupinách jsme získávali zajímavé informace o našich mazlíčcích, porovnávali
jsme jejich míry a váhy. Mnohému jsme se přiučili. Dětem ze školky se u nás na návštěvě také moc líbilo. Moc pěkné
bylo, že jsme nezapomněli ani na zvířátka, která to nemají zrovna v životě jednoduché. Navštívili jsme útulek a pejsky
podarovali laskominami.
 Pomáhám, protože chci - 72 hodin - 12. 10. 2018
Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem
sebe. V naší škole jsme se rozhodli pro letošek vytvořit před školkou a školou malé minizahrádky. Myslím, že se nám
to povedlo.
 Sázíme Strom svobody, naši lípu - 23. 10. 2018
V návaznosti na projekt 72 hodin jsme dnes před školou zasadili Strom svobody. Lípu srdčitou jsme získali zdarma
díky nadaci Partnerství. Školkáčci i školáci si prakticky vyzkoušeli, jak se strom sází, dozvěděli se informace o lípě, jako
národním stromu. Nechyběly botanické informace, poslání stromů, léčivé účinky. Strom byl vysazen ke 100. výročí
založení republiky. Přejeme lípě i naší republice jen to nejlepší.
 Záložka do knih spojuje školy

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy a vymění si ji se
žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenska. Naše partnerská škola byla z Topoľčan. Projekt se nám vydařil,
nejzajímavější pro naše žáky bylo setkání se slovenštinou.
 Týden s angličtinou a Mr Ramseym
Od pondělí do pátku, 12. - 16. listopadu, se po celý týden v naší škole mluvilo anglicky. Pan Ramsey, rodilý mluvčí,
oslnil většinu žáků a přinesl s sebou mnoho pozitivní energie a legrace. A co mu napsali naši žáci v dopise?
„Dobrý den pane Ramsey, často myslím na ten týden, kdy jste byl v naší škole. Jsem rád, že jsem Vás poznal a
doufám, že nás zase navštívíte. Hodně jsem se od Vás naučil.“ Štěpán
„Milý pane Ramsey, děkuji Vám za to, že jste mě naučil více mluvit anglicky. Moc jste mi pomohl v informatice…Taky
se mi líbila Vaše prezentace s fotkami a ukázkami. Moc mě potěšilo, že jste u nás ve škole byl, a chtěl bych, abyste
přijel ještě někdy.“ David
„Dobrý den Mr Ramsey. Jak se máte? Moc se mi líbilo, když jste byl v naší škole a učil nás angličtinu. Byla s Váma
legrace. Moc jsem se nasmála, když jste předváděl Marka. Je mi po Vás smutno a doufám, že zase přijedete. Mějte se
pěkně.“ Natka
Všechny dopisy byly o tom, jak se angličtina líbila, mnozí ocenili obrovský smysl pro humor a herecké schopnosti.
Některé děti psaly, jak se anglicky rády budou učit, když vidí, jak je to potřebné.
Domnívám se, že děti vystihly mnohé velké cíle a myšlenky projektu, jeho smysluplnost a přesah.
 Listopadové úterní dílny
Všechna úterní odpoledne patřila ve škole manuálním zručnostem. Děti si mohly vyšívat, naučit se háčkovat,
pracovat s keramikou, drátkovat, péct vánoční ježky a mnoho dalšího. Vyrábělo se pro vánoční lesnický jarmark.
Poděkování patří všem účastníkům za pomoc, ale také dospělým za přípravu dílniček a za čas, věnovaný dětem.
 Recyklohraní aneb co všechno sbíráme?
Velké poděkování patří všem, co nosíte vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, nově i cartridge a tonery z tiskáren. Za
vše v rámci Recyklohraní získáváme cenné bodíky, které můžeme proměnit za pěkné dárky do školy. Do školy můžete
nosit i plastové vršky.
Další velké poděkování patří zaměstnancům obce, kteří nám dali podnět k uspořádání sběru starého papíru. Z této
akce se pokusíme vytvořit tradici. Další sběr plánujeme pořádat na oslavu Dne Země - na jaře. Za získané penízky si
naši mladí sběrači mohou vybrat konkrétní dárky.
 Projekt šablony II
Aktuálně podáváme žádost do výzvy Šablony II. Od ledna 2019 bychom tak mohli začít čerpat pro školu 807 741,- Kč.
Cíle projektu jsou: podpora společného vzdělávání, personální podpora (např. školní asistent) vzdělávání pedagogů v
oblasti inkluze, podpora nových metod ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, spolupráce s rodiči a
veřejností aj.
 Provoz mateřské školy, základní školy - zimní prázdniny
Připomínáme, že v měsíci prosinci funguje škola do čtvrtka 20. 12. Po dobu zimních prázdnin jsou provozy uzavřeny.
Zahajujeme opět ve čtvrtek 3. ledna 2019. Pokud budete chtít v tento den zajistit pro děti „dotovaný“ oběd,
objednejte si jej u paní vedoucí stravovny.
 Školní jídelna
Nejprve bych chtěla za kolektiv školní kuchyně všem našim strávníkům popřát krásný advent a pohodové vánoční svátky. V
kuchyni budeme vařit pro naše strávníky až do pátku 21. 12. 2018 a ve středu 2. 1. 2019 také bude školní kuchyně v
provozu. Máme novou možnost v placení stravného a to inkasem. Souhlas s inkasem je možné vyzvednout v kuchyni nebo
jej můžete dostat na požádání od paní Daříčkové při rozvozu obědů. Ještě bych ráda našim strávníkům nabídla možnost
stravování v naší školní jídelně v základní škole. Zde se můžete najíst a chvíli posedět v příjemném prostředí. Pokud budete
mít zájem, sdělte nám jej. Jídelna je pro Vás k dispozici každý všední den od 11:10 do 11:30 hodin. Rádi Vás zde uvítáme.
Veronika Kubíčková, vedoucí stravovny
 Zápisy
Na jaře se budu konat zápisy. Do 1. ročníku ZŠ plánujeme zápis na 9. dubna, do MŠ v květnu. Vzhledem ke
skutečnosti, že není naplněna kapacita zařízení, můžeme přijmout zájemce i během školního roku.
 Přání škole do nového roku 2019

Za celý kolektiv naší škole přeji, aby se do ní vrátily dřívější počty dětí a žáků. Aby získala důvěru a oslovila co největší
okruh lidí. Máme sehraný tým zaměstnanců. Dětem je věnována individuální péče. Vzájemně se respektujeme,
chováme se k sobě s úctou. Učitelé jsou zapálení a se srdcem na správném místě. Pojďte s námi šířit tato fakta a
myšlenky dál, abychom přivítali nové děti ve školce i škole.
Trváme na tom, že ZŠ a MŠ Lesnice je škola, která má srdce...
 Závěr
Přeji Vám všem klidný předvánoční čas, Vánoce strávené v okruhu svých blízkých, šťastné, klidné, požehnané...
Ať jsou vánoční svátky plné šťastných chvil, nevšedních zážitků a plné rozzářených dětských očí.
Blíží se nový rok 2019 a v něm se těšíme na společná setkávání s Vámi. Za celý kolektiv Vám do nového roku přeji
hlavně zdraví, protože to je to nejdůležitější, a samozřejmě štěstí a lásku...
Marie Effenberger Rychlá, ředitelka školy
Děkujeme Vám za Vaše názory, připomínky, pochvaly, náměty, aj., které můžete sdělovat na kontaktech:
e-mail: zslesnice@seznam.cz; skola@zslesnice.cz, sledujte nás na webu: www.zslesnice.cz



Zasadili jsme lípu ke 100. výročí republiky

Práce žáka 5. ročníku

Oslavili jsme Halloween

Děti z MŠ opékají buřty

Loučení s Mr Ramseym

