MŠ A ZŠ NEDOMICE

PODZIM 2016

MŠ A ZŠ NEDOMICE

BŘEZEN 2016

Milí čtenáři,
nový školní rok je již v plném proudu, však pojďte prostřednictvím Školních listů nahlédnout pod pokličku.
Přejeme Vám poklidný adventní čas, radostné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.
Vaše redakce
Plavecký výcvik
Stejně jako každý rok také letos
jezdíme do Neratovic na plavání.
Začali jsme hned 2. září.
A jak vše probíhá? Každý pátek
se sejdeme kolem sedmé hodiny
ráno a autobus nás odveze
k bazénu.
Všichni
s sebou
vezeme potřeby na plavání, třeba
plavky, plaveckou čepici, ručník
a šampon. Když dorazíme
do bazénu, nejprve si sundáme
boty a dáme je do pytlíku. Pak se
musíme převléknout do plavek
a nasadit si čepici, pak se jdeme
namočit, aby nám nebyla zima.

Vždy čekáme
na
pokyn
plavčice, než můžeme do bazénu.
Paní plavčice nám první hodinu
vysvětlila, jaká je třeba dodržovat
pravidla. První hodinu jsme
s pomocí žížaly trénovali kopání
ve vodě, jiní plavali s deskou
a také kopali nohama. Pak přišla
část, kdy jsme se mohli svézt
na tobogánu nebo si hrát s míčem.

Na závěr jsme se rozloučili
s paní plavčicí, vysprchovali jsme
se, převlékli a hurá zpátky
do školy.
Tomík Lipavský

Rozhovor s prvňáčky
Jak se ti líbí v 1. třídě?
Vaneska: Dobře.
Maruška: Dobře.
Rebeka: Dobře.
Adélka: Dobře.
Jiřík: Dobře.
Co tě nejvíc baví?
Vaneska: Tělesná výchova.
Maruška: Hudební výchova.
Rebeka: Tělesná výchova.
Adélka: Hudební výchova.
Jiřík: Hudební výchova.

A jak to vidí holčičky?
Každý
pátek
jezdíme
autobusem na plavání. Moc nás to
tam baví a můžeme jezdit
na tobogánu. Paní plavčice nás
učí plavat. Když skončíme,
zavolá: „Pozor!“ a my musíme
dát ruce k tělu. Pak se vrátíme
do školy.
Eliška Liďáková,
Maruška Sovová,
Rebeka Veklyncová

Co ti nejvíc chutná v jídelně?
Vaneska: Špagety.
Maruška: Koprovka.
Rebeka: Špagety.
Adélka: Špagety.
Jiřík: Kolínka.
Jaké je tvé vánoční přání?
Vaneska: Aby už byly Vánoce.
Maruška: Dostat počítač.
Rebeka: Aby sněžilo.
Adélka: Panenky.
Jiřík: Aby už byly Vánoce.
otázky kladla Terka Pecharová

Výstava Zemědělec
V říjnu jsme se vydali jako
každý rok se školní družinou
do Lysé nad Labem na výstavu
Zemědělec. Do Lysé jsme jeli
tradičně vlakem.
Na výstavě jsme mohli vidět
ovce, kozy, holuby, drůbež
a králíky.

Prodávali tam také zemědělské
stroje, vše jsme si mohli
podrobně prohlédnout. Také tam
byly vystaveny nutrie, zaujali nás
i dravci.
Všichni jsme se také těšili
na nákupy, koupili jsme si
trdelníky,
květiny,
svíčky,
hrníčky, a někdo dokonce
semínka rostlin. Tuto akci máme
moc rádi.
Honzík Horák,
Románek Veklynec,
Zdenda Kašing

Otevírání dětského hřiště
Během září se v Nedomicích
otevřelo nové dětské hřiště. Lidé
se scházeli od 13.00 a otvírání
začalo od 13.30. Nejprve mluvila
paní starostka o tom, jak se hřiště
stavělo, kdo na něm pracoval,
a dala jedné paní medaili, na které
bylo napsáno „Strážce hřiště“.
Paní starostka, pan Dlabač a pan
Fabián
slavnostně
přestřihli
pásku. Hřiště bylo pokřtěno
jménem Pastelka. Následovalo
vystoupení gymnastek, cvičily
Veronika Kopejsková, Kristýna
Štyksová
a Anna
Honalová.
Nakonec si všechny děti hrály na
hřišti a jedly dobroty, které byly
připraveny.
Kristýna Štyksová

Výstava dýní
Na výstavu dýní jsme se všichni
moc těšili. Připravovali jsme
ve škole draky na výzdobu a také
papírové dýně ve tvaru misky –
na nafouknutý balonek jsme
dávali namočený papír, vrstvu
za vrstvou. Když vše uschlo, dýně
jsme nabarvili. Do vyrobených
dýňových misek jsme pak dali
ovesné sušenky, které jsme upekli
na kroužku. V dalších byly
kaštany, bonbony a čokoláda.
Na
výstavě
byly
dýně
vyskládány na balíkách slámy.
Všichni
mohli
hlasovat
o nejkrásnější
dýni.
Svoje
výrobky tam měla celá škola
i školka. Byl k vidění Křemílek
a Vochomůrka,
Večerníček,
kočičky, dokonce dýňový tank.
Já jsem soutěžil s dýní, která
vypadala jako myslivec. Vyhrála
holčička s velkým Rákosníčkem.
Hlavní cenou pro vítěze byl
ovocný dort. Všichni jsme si
vyzkoušeli různé soutěže, moc
jsme si to užili.
Honzík Horák, Týnka Štyksová

O perníkové chaloupce
Jednoho dne jsme se byli
ve školce podívat na divadlo.
Po zazvonění zvonečku pohádka
začala.
Byl jeden domeček a v něm
bydlel tatínek, macecha, Jeníček
a Mařenka. Jednou macecha
poslala Jeníčka a Mařenku
na jahody a houby do lesa.
Jeníček s Mařenkou šli a šli,
hledali a hledali, ale nic nenašli.
Bloudili lesem dál a dál až se
najednou ozvalo pípání. Byl to
ptáček, který Jeníčka a Mařenku
dovedl k jahodám a houbám.
Po chvíli děti narazily
na perníkovou
chaloupku,
ve které
bydlela
ježibaba
s ježidědkem. Ježibaba vyběhla
ven a řekla: „Kdo mi to tu loupe
perníček!“ A děti odpověděly:
„To jenom větříček.“ Však víte,
jak tato pohádka pokračuje.
Pohádka se všem dětem moc
líbila a už se těšíme na další!
Terka Pecharová, Verunka
Lipavská, Vaneska Hromasová,
Rebeka Veklyncová
Doba ledová: Mamutí drcnutí
Jedno
zářijové
páteční
odpoledne jsme jeli s družinou
do kina v Neratovicích na Dobu
ledovou 5: Mamutí drcnutí.
Natěšení
jsme
nasedli
do autobusu a vyrazili. Nejdřív
jsme si koupili popcorn a pití. Pak
už jsme se usadili do sedaček
a vychutnali si film, který byl
hrozně srandovní.
Moc jsme si to užili!
Filip Krajčovič, Terka Pecharová

