Recyklohraní

Jak se máme ve škole
Blížící se jaro pøineslo do naší školy nìkolik
novinek. Dovolte mi, abych se o nìkterých
zmínila.
Naši školu tento školní rok navštìvuje 29 žákù. V lednu probìhl zápis do ZŠ a již v tuto
chvíli víme, že se tento poèet v pøíštím školním roce ještì navýší.
Kapacita naší malé školní budovy je samozøejmì znaènì omezena, ale i pøesto se nám
podaøilo rozšíøit prostor pro žáky naší školy alespoò o dalších pár metrù navíc. V
posledním roce nás nejvíce trápí malý prostor v šatnì, která je umístìna v chodbì školy.
Tento prostor je velice úzký a pro takový poèet žákù je znaènì nevyhovující. Proto bylo
již na podzim zahájeno jednání se zøizovatelem nad možnostmi rekonstrukce prostor,
které se nabízely v nevyužité èásti budovy.
Rekonstrukce a vybudování nové šatny byla plánována na letní prázdniny, ale nakonec
se vše stihlo již v únoru bìhem jarních prázdnin. Vznikl tak nový prostor pro druhou
šatnu. Velice bych chtìla touto cestou podìkovat paní starostce Monice Vrátilové za
zorganizování celé akce v tak krátkém èase. V brzké dobì, jen co dovybavíme šatnu
novým šatním nábytkem, bude šatna otevøena dìtem naší školy.
S blížícím se jarem zahájíme již druhý roèník našeho školního projektu „Co si
vypìstujeme, to si taky sníme“. Vìøíme, že místní slimáci budou k naší úrodì letos
milosrdnìjšíJ.
Krásné jarní dny.
Mgr. Kateøina Guldánová
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Pro zapsání je nutné dostavit se ve
stanovené dobì, s vyplnìnou žádostí o
pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání
(k dispozici v MŠ nebo na web stránkách
školy), rodným listem dítìte, obèanským
prùkazem zákonného zástupce a
dokladem o bydlišti dítìte.
17

I v letošním roce pokraèuje naše škola v projektu Recyklohraní, což je školní recyklaèní
program pod záštitou MŠMT Èeské republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žákù v
oblasti tøídìní a recyklace odpadù a umožnit jim osobní zkušenost se zpìtným odbìrem
baterií a použitých drobných elektrozaøízení. Aktuálnì plníme úkol s názvem Svìtlo, ve
kterém mají dìti namalovat rùzné vìci, které svìtlo vydávají a následnì z nich vytvoøit
2D obraz, na kterém budou zachyceny ètyøi druhy svìtla. Naši žáci si vedli výbornì a
jejich práce si mùžete prohlédnout ve fotogalerii na našich webových stránkách. Na
mìsíc duben k pøíležitosti Dne Zemì
plánujeme sbìr drobného elektra,
které mùžete pøinést pøímo k nám do
školy. Celoroènì nadále sbíráme
jakékoliv baterie a tonery. Díky
bodùm za sbìr baterií a elektrozaøízení jsme mohli pøed Vánoci
dìtem poøídit branky na florbal,
SEVA stavebnice a rùzný výtvarný
materiál. Dìkujeme všem za
spolupráci.
Mgr. Zuzana Hartmanová

