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Kurz vodní turistiky
Žáci 5.-9.třídy se mohou zúčastnit Kurzu vodní turistiky od 5.června do 10.června 2011 na
řece Vltavě. Cena kurzu bude 1900 Kč. V částce je zahrnuto cestovné, jídlo, poplatky v kempech
za stany a osoby a půjčovné raftů. Žáci budou spát ve stanech, připravovat si společně jídlo, učit
se pádlovat, poznávat okolí Vltavy a jeden den stráví v Českém Krumlově. Přihlášky zájemcům
budou rozdány v dubnu.
Mgr. Andrea Rusínová

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2011/2012
Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, že i pro
příští školní rok (2011/2012) zůstává výše úplaty za předškolní vzdělávání ve stejné výši.
Děti, které navštěvují mateřskou školu na celý den mají stanovenu úplatu ve výši 282,- Kč, děti,
které chodí do školky maximálně na 4 hodiny denně pak ve výši 144,- Kč.
Mgr. Ondřej Schulz

Informace o přerušení provozu v mateřské škole v době letních prázdnin
Oznamujeme zákonným zástupcům dětí, které navštěvují naší mateřskou školu, že v době
od 01.07.2011 do 05.08.2011 bude provoz v naší školce přerušen. Důvodem je čerpání řádné
dovolené pedagogických zaměstnanců mateřské školy.
Mgr. Ondřej Schulz

Sběr papíru v loňském školním roce
Za sběr starého papíru v loňském školním roce bylo utrženo 1890,- Kč. Získané finanční
prostředky byly využity na nákup přírodovědných pomůcek pro žáky (1283,-Kč), na nákup odměn
pro žáky (lOI,-Kč) k projektovému dni EVVO - DNI OCHRANY ZVÍŘAT, který se uskutečnil
4.10.2010. Zbývající částka bude využita v letošním roce.
Seznam zakoupených pomůcek:
9ks kelímek s dvojitou lupou (k pozorování bezobratlých)
4 ks kelímek s tubusem (k detailnímu pozorování bezobratlých)
Děkujeme všem, kteří přispěli sběrem papíru!
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Evropské peníze pro školu
EU

Naší škole se úspěšně podařilo podat projekt "Moderní venkovská
škola" v rámci výzvy v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách, známou také pod názvem EU peníze
školám. Délka projektu bude 30 měsíců a získané prostředky budou použity
na vybavení školy moderními učebními pomůckami, technickému vybavení
pedagogických pracovníků a také modemizaci počítačové učebny. Výstupem
budou inovativní metody výuky využívající interaktivní a lCT prostředky.
Ing. Pavel Mautner

Tato tkala je zapojena
do výzvy
EUpeníze tkal ••••
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Matematický klokan 2011
I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili matematické soutěže KLOKAN. Mezi
nejlepší řešitele patřili:
kategorie BENJAMÍN (6.-7. ročník) - Jan Vašíček, Srnrčková Veronika, Dryjáková Michaela,
Oulehlová Tereza
kategorie KADET (8.-9.ročník) - Tempír Patrik, Milko Jaroslav, Chovanec Ondřej, Horn Vladimír
Mgr. Bc. Kateřina Antesová

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 v naší škole proběhla soutěž malých recitátorů. Soutěže se
zúčastnila většina žáků z I. stupně, celkem 56 dětí, které se snažily porotu okouzlit svými
přednesy básniček. Prvňáčci měli premiéru, ale svá vystoupení zvládli velmi dobře. Starší děti
nezůstaly pozadu, takže se třídou ozýval po každém přednesu velký potlesk, který byl pro
každého pěknou odměnou. A nezůstalo samozřejmě jen u potlesku. Vítězové jednotlivých
kategorií dostali za svá vítězství malé věcné dárky, sladkosti a diplomy. Všichni recitátoři si pak
mohli za svou snahu vychutnat sladký bonbón.
Výsledky: I. kategorie (1. tř.)
1. Lucie Škabrahová
2. Zuzana Jonášová
3. Miroslav Zemánek
II. kategorie (2. + 3. tř.)
1. Klára Smyčková (2. tř.)
2. Hana Ulmanová (2. tř.)
3. Josef Antes (3. tř.)
III. kategorie (4. + 5. tř.)
1. Petra Červenková (5. tř.)
2. Iveta Tempírová (5. tř.)
3. Marie Tomanová (4. tř.)
Mgr. Ivana Lachnitová

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže "Jaro", kterou každoročně pořádá DDM
v Uničově. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 201 výtvarných prací z celého Uničovska, z nichž
vyhodnoceno a odměněno bylo 26 prací. Mezi nimi byly vybrány i obrázky našich dětí, a to:
Zuzanky Jonášové (1. tř.), Báry Putnové (4. tř.), Hanky Budařové a Moniky Vaníčkové (obě 5.
tř.), Dagmar Machačové (6. tř.) a Ivony Mlčochové (9. tř.). Všem gratulujeme!
Všechny výtvarné práce si můžete prohlédnout na výstavě v DDM Uničov.
Mgr. Ivana Lachnitová

Harmonogram výchovných akcí
Ie StuI!!!tl>ro zbytek školního roku 2010/2011
- Návštěva divadelního představení v MŠ (1. třída)
- Školní výlet do Prahy (5. třída)
- Jarní vycházka po uničovském parku s ekologickým programem (4. a 5. třída)
- Návštěva dopravního hřiště
- Pobyt některých dětí v Polsku v rámci projektu přeshraniční spolupráce
- Školní výlet do Westernového městečka v Boskovicích (1. - 4. třída)
Mgr. Ivana Lachnitová

