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MĚSTYS
LITULTOVICE

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
vítáme Vás u únorového vydání Novin městyse. Najdete v nich, jako vždy, řadu důležitých
informací a pozvánek.

__________________________________________________

Usnesení Zastupitelstva městyse Litultovice:

Kulturní komise:

Pozvánky:

Vážení spoluobčané,
Vaše podpora při organizaci plesu nás moc potěší, pokud byste chtěli věnovat do tomboly věcnou
cenu, můžete ji odevzdat na Úřadu Městyse Litultovice od 2. 3. 2015 do 6. 3. 2015.
Předprodej vstupenek na V. obecní ples bude zahájen 23. 2. 2015 na Úřadu Městyse Litultovice.
Jejich koupí můžete obdarovat a potěšit své nejbližší. Cena vstupenky je 100 Kč. Při příchodu na
ples vhodí hosté své vstupenky do osudí a budou z nich vylosováni výherci hlavní tomboly plesu.
Srdečně Vás zve,
Kulturní komise Městyse Litultovice

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Soutěže ve školní družině.
V měsíci lednu se žáci prvního a čtvrtého ročníku zapojili do tří soutěží. Turnaj
v piškvorkách si zahráli žáci čtvrtého ročníku, nejvíce se dařilo a na 1. místě se umístil Štěpán
Kavan, 2. místo obsadila Adélka Malíková a na 3. místě se umístila Lucka Kempková.
Ve stolní kopané se utkali jak žáci prvního, tak čtvrtého ročníku. Nejlepšími hráči
z prvního ročníku byli: Vašek Kudlík, Matěj Mazur a Kristýnka Leváková. Ze čtvrtého
ročníku: Jan Vítek, Šimon Nádeníček a Štěpán Kavan.
Žáci prvního ročníku se utkali ještě v soutěži zvané dobble, založené na postřehu.
Nejvíce se dařilo a do finále postoupili: Jakub Mazur, Maruška Matlafusová, Kristýnka
Leváková, David Nowický a Matěj Galusík.
Za pěkné umístění si všichni zasloužili sladkou odměnu. Gratulujeme.

Školní inspekce v naší škole
Od 20. do 22. února prováděli na škole kontrolní činnost členové České školní
inspekce. Výsledek jejího šetření je pro naši školu velice příznivý a bude vyvěšen na www
stránkách.

Předávání vysvědčení
29. 1. 2015 bylo předáno vysvědčení
ve všech ročnících. Nejslavnostnější
předávání vysvědčení samozřejmě bylo
u prvňáčků. Jejich první vysvědčení jim
pochválili nejen učitelé, ale také spolužáci
z ostatních tříd a při společném setkání
na karnevale jim byl předán pochvalný list
za pololetní práci.

Maškarní ples ve škole
Poslední den tohoto pololetí 29. 1.
2015 jsme pro děti uspořádali ve škole
maškarní ples. Děti si připravili krásné masky
a učitelé nachystali pestrou zábavu. Masky si
zatančili, zasoutěžili v disciplínách týkajících
se celoročního projektu "Naše zahrada"
a tečkou byl losování tomboly. Tímto
rodičům děkujeme za pomoc při přípravě
masek pro děti a přichystanou tombolu.

Rozloučení s Vánočním časem
V neděli 1. února odpoledne se v kostele v Litultovicích konalo setkání u příležitosti
ukončení Vánočního času. Celý koncert uváděl pan farář, vystoupily tam mezi jinými i děti z
naší školy. Zazpívaly několik zimních písní, přednesly i básně s touto tématikou a na Vánoce
zavzpomínaly příběhem o narození Ježíška.
Děkujeme všem dětem, které na
vystoupení přišly.

Tonda Obal na cestách
Ve středu 4. února se děti ve škole
zúčastnily besedy na téma ochrany životního
prostředí. Kromě toho, že si děti zopakovaly
základní vědomosti o třídění odpadů, dozvěděly
se i spoustu nových zajímavostí, to vše na
praktických ukázkách a úkolech.

Zimní olympiáda
I na zbytcích sněhu jsme dokázali
uspořádat zimní olympiádu. Žáci si přinesli boby,
které jsme zapřáhli do tzv. psího spřežení, které
jezdilo slalom, nebo se vůdce psího spřežení
snažil za jízdy trefit míčkem na cíl, zachraňovali
ztracená zvířátka ve sněhu atd. Každý si mohl vše
vyzkoušet a netradičně se pobavit v hodině
tělesné výchovy. Nakonec byl každý sportovec
odměněn sladkostí.

Oslava Valentýna
Žáci 4. ročníku v hodinách anglického jazyka si připomenuli svátek svatého
Valentýna, vyprávěli si o tom, kde ten svátek vznikl, kdo to byl svatý Valentýn a naučili
se jednu velmi starou anglickou říkanku a zazpívali písničku Roses are red. Žáci vyplňovali
pracovní list, kde se seznamovali s novou slovní zásobou, v učebnicích anglického jazyka
našli jednoduchou valentýnku, kterou si mohli vyrobit.

Zahájení projektu "PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE"
V úterý 17. 2. 2015 proběhlo v 1. třídě zahájení projektu "Pasování prvňáčků na
čtenáře".

A co že je to Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny?
Pasování prvňáčků na čtenáře – neboli loučení se Slabikářem – je akce určena pro
prvňáčky základní školy pořádaná ve spolupráci se SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky) v rámci projektu „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka„. Aby mohli být žáci mečem pasováni na
rytíře čtenářského řádu, musí ukázat, že už umí číst a že se mohou
stát čtenáři knihovny. Smyslem akce „Pasování prvňáčků na
čtenáře“ je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim
usnadnit cestu k rozvoji čtenářské gramotnosti“. Naše knihovna
s paní knihovnicí Evou Batkovou se také zapojila do zmíněného
projektu.

Den otevřených dveří
Připravujeme v měsíci březnu nejen pro rodiče „Den otevřených dveří,“ kdy se mohou
návštěvníci podívat do výuky ve všech našich ročnících a projít budovu naší školy. Přesný
termín bude uveden na www stránkách naší školy.
Všechny fotografie z těchto akcí najdete na www stránkách naší školy
http://www.zslitultovice.cz/ a na těchto stránkách: zslitultovice.rajce.idnes.cz
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

__________________________________________________

Vodění medvěda:

TJ Sokol Litultovice – Rozlosování:
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