MŠ A ZŠ NEDOMICE

BŘEZEN 2016

Zdravíme všechny čtenáře prvního čísla školních novin!
MŠ
A seZŠna NEDOMICE
BŘEZEN
2016
Ţáci naší školy
čas stali malými novináři a pokusili se zmapovat vše, co se v naší škole
během února
dělo.
Přijměte tedy pozvání do světa našich školčat a školáků, věříme, ţe se Vám v něm bude líbit.

První únorový týden si naši ţáci naplno uţívali jarních prázdnin. Ve škole však ţivot neutichl, bylo částečně
vymalováno, ve školní jídelně výmalbu doplnily nové barevné závěsy a školní druţina vykvetla nejen
výmalbou, ale i novým nábytkem. Děkujeme všem, kteří přispěli rukou k dílu – děkujeme za ušití závěsů,
odvoz starého nábytku, nákup novějšího a také za jeho dovoz. Velmi si Vaší pomoci váţíme.
Masopustní průvod

Helpíkův pohár

V úterý 9. února jsme se po
druhé vyučovací hodině všichni
začali převlékat do kostýmů.
Viděl jsem kozla, čerty,
kostlivce, Bílou paní, strašáka,
kuchaře, piráty, námořníky a
další. Přišly si nás prohlédnout i
paní kuchařky a všichni jsme od
nich
dostali
moc
dobré
koblíţky. Potom jsme se
seřadili, dostali jsme hudební
nástroje a šli jsme obejít
Nedomice a Ovčáry. Připojili se
k nám další lidé a chodili
s námi. Kdyţ jsme šli kolem
cukrárny, vyšel pan cukrář a
úplně kaţdému dal lízátko.
Lízátko dostaly dokonce i paní
učitelky. Bylo to úţasné!
Vojta Matuna

Helpíkův pohár je zdravotně výchovná soutěţ, která je určena ţákům čtvrtých
a pátých tříd. Práce s dětmi je zaměřena na preventivní působení s cílem
předcházení vzniku akutních stavů tam, kde je to moţné. Dalším cílem je naučit
děti základním a věku úměrným jednoduchým ţivot zachraňujícím úkonům.
Tematika je dětem předkládána nenásilnou a zábavnou formou.
Okresní kolo probíhá v Praze a kaţdá škola můţe vyslat dvě posádky –
posádka je tvořena dvojicí. Úkolem je obejít pět stanovišť, kde soutěţící ošetřují
zraněné (namaskovaní figuranti). Děti se snaţí co nejlépe řešit akutní stavy a jsou
bodovány. Pokud se posádka umístí do 5. místa, je zařazena do celostátní soutěţe
o Helpíkův pohár, která se koná v Koutech nad Desnou.
Lenka Bártová

Helpíkův pohár
V úterý 16. února přijel do školy
pan Zdeněk Suchomel. Vyprávěl nám
o resuscitaci, potom nám ukazoval
obrázky
různých
zranění
na
interaktivní tabuli. Také nám
ukazoval, jak přistupovat k osobě,
která leţí například na ulici. Povídal
nám, jak se máme zachovat, kdyţ má
někdo šok. Někomu se líbila figurína,
někomu uměle vytvořená krev.

Jeden spoluţák z první třídy se vyptával
na srandovní věci. V závěru jsme psali
test, podle kterého se rozhodovalo, kdo
se zúčastní okresního kola Helpíkova
poháru. A výsledek? Reprezentovat nás
pojedou Adéla Bártová a Sandra
Šindelářová, Sebastián Hromas a Michal
Macháček!
Adélka Bártová a Týnka Štyksová

