prosinec 2013

Noviny městyse

MĚSTYS
LITULTOVICE

vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
Vzhledem k elektronické ztrátě dat, vydáváme formou dodatku výtisku Novin městyse za prosinec
2013, zprávu ze Základní školy v Litultovicích.

Zprávy ze základní školy v Litultovicích:
Brigáda u kostela.
Dne 21. listopadu 2013 se uskutečnila brigáda v okolí kostela
svatého Bartoloměje v Litultovicích. Žáci vyzbrojeni
pracovním oblečením a hráběmi se s velkým zápalem vrhli do
práce. Okolí školy nám není lhostejné.
Úspěch litultovských žáků ve výtvarné soutěži.
Jako každým rokem, tak i letos slaví naši žáci úspěchy ve výtvarných soutěžích. Ve výtvarné soutěži
„Ahoj z prázdnin“ 2. místo ve své kategorii obsadila Alžběta Skřontová a čestné uznání Klárka
Beníšková, obě z 5. ročníku. Gratulujeme.
Advent na zemědělské škole.
V pátek 29. listopadu 2013 žáci pátého ročníku
navštívili vánoční výstavu na Masarykově střední škole
zemědělské a VOŠ v Opavě. Žáci se inspirovali vánoční
výzdobou a příjemně se vánočně naladili. K vidění toho
bylo dost: vystoupení pěveckého sboru, výstava čertíků
a čertic, betlémy, vánoční výzdoba, výtvarné dílny,
výrobky k prodeji, živá zvířata, kulturní vystoupení…aj.
Velmi zajímavé byly pokusy v chemické laboratoři,
které předváděli studenti místní školy. Nechyběl ani
sport. Žáci si vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně a florbal. Advent na zemědělce opět ani letos
nezklamal.
Vánoční koledování na 1. adventní neděli.
V neděli 1. prosince 2013 naši žáci vystoupili s vánočními koledami před budovou zámku. Zahájení
patřilo panu starostovi Janu Raidovi a vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ. Na závěr byla slavnostně
zapálena první adventní svíce. A protože začíná advent, škola zakoupila všem žákům adventní
kalendáře, aby žáci mohli pomalu odpočítávat dny blížících se Vánoc, na které se jistě moc těší.

Rozsvěcování 1. adventní svíce
Paní učitelka Lenka si připravila povídání ke svátku Barborek, které doplnila učivem českého jazyka a
prvouky pro všechny ročníky naší školy.
Vánoční dílnička pro budoucí prvňáčky.
V úterý 3. prosince 2013 se v naší škole poprvé uskutečnila
pracovní dílna pro budoucí prvňáčky zaměřená k Vánocům.
Děti se seznámily s budovou školy, vyzkoušely si svou
pozornost poslechem pohádky, uvolňovacími cviky nakreslily
na vánoční stromečky řetězy, hledaly cestu zajíčkovi lesem, ve
dvojicích i skupinkách pátraly po dvojici stejných ozdob na
stromečky, které na ně následně nalepily. Za svou šikovnost a
zručnost si všechny děti zasloužily sladkou odměnu. Veškeré
dění a aktivity s dětmi pozorovali rodiče dětí, sledovali práci
svých dětí, zapojení v kolektivu a práci učitelek s dětmi. Příští
měsíc se s malými školáčky setkáme přímo u zápisu. Pracovní
dílničky budou připravovány pro budoucí prvňáčky každý
měsíc.

Mikulášská nadílka ve škole.
Ve škole byl Mikuláš! Ze tříd se ozýval zpěv čertíků a
čertic, samé budliky, budliky, každou třídu navštívil
Mikuláš s andělem a čerty. Asi jsme byli moc šikovní a
hodní, protože jsme dostali balíčky s dobrůtkami. Děti
odměnily Mikuláše básničkami a písničkami a slíbily, že
budou i nadále hodné.
Zapalování 2. adventní svíce
Paní učitelka Leona si připravila povídání k adventu. Poté žáci lepili na adventní svíce dvojice slov o
zimě.
Vánoční dílna pro rodiče.
Vánoční dílna pro rodiče proběhla 13. prosince 2013 od 17,00 hodin v naší škole. Naši rodiče byli moc
a moc šikovní a zruční, patří jim za to velký dík. Za zorganizování děkujeme klubu rodičů, zejména
paní Kubcové. A co všechno vyrobili?
Vánoční vystoupení pro rodiče
Vánoční čas je čas pohody, kdy se každý rád zastaví, poslechne si koledy a pohádky a povídání. Také
děti naší školy si takové vystoupení připravily pro své rodiče, a to na úterý 17. prosince 2013 v 16,00
hodin. Druhé vystoupení se uskutečnilo následující den v 10.00 hodin, kterého se zúčastnili také naši
členové klubu důchodců. Všem se vystoupení moc líbilo.

Přejeme všem příznivcům naší školy krásné Vánoce a hodně
úspěchů v roce 2014
Dana Kaliková, ředitelka ZŠ

