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VÍTÁNÍ JARA 

Letošní paní Zima se opět nechtěla lehce 

vzdát své vlády. Po ukrutných, nepříjemných mrazech 

jsme netrpělivě očekávali příchod prvního jarního 

dne a pečlivě se na jeho příchod připravovali. 

Tentokrát jsme vítání jara pojali trochu netradičně. 

Pomyslným odemykáním jarní brány a rozdáváním 

jarních kytiček. S dětmi jsme vyrobili jarní klíče, 

pořídili květiny a takto vyzbrojeni vyrazili na jarní 

pochod obcí, aby s námi mohli i místní obyvatelé 

příchod jara prožít.  

Téměř u každého domu jsme věnovali klíč a květinu                                                                                                                    

s nadějí, že paní Zima předá svou vládu Jaru.  

Děkujeme panu Masopustovi, panu Forferovi a                                                                                                                        

paní Bafiové za odměny pro děti.                                                                                                                                                           

Nemalé poděkování patří panu Horákovi a                                                                                                                     

Trojanovi, kteří po obědě s laskavou trpělivostí                                                                                                                         

pletli téměř se všemi dětmi pomlázky.                                                           

Iva Netuková 

EXKURZE ČTENÁŘSKÉHO KLUBU DO KNIHOVNY V RYBNIŠTI 

Ve čtvrtek 22. března jsme strávili čtenářský klub tak, jak je to úplně ideální a jak to máme nejraději – v knihovně. Tentokrát to 
bylo přímo v Rybništi, kde nás čekalo milé přivítání od paní knihovnice Anny Žuchové. Děti nejprve získaly základní informace o 
uspořádání a výpůjčním řádu a potom už mohly zjišťovat, jaké knížky knihovna nabízí a libovolně si je prohlížet. Byli i tací, kteří se ihned 
začetli a nenechali se po celou dobu návštěvy od knihy odtrhnout. Nabídku na vypůjčení knížky domů tak využili téměř všichni. 

Děkujeme paní Žuchové, že nám ochotně umožnila návštěvu knihovny mimo výpůjční dobu. Na oplátku se budeme těšit, že 
využije pozvání k nám do školy na literární besedu se spisovatelem Janem Opatřilem (autorem knížek o kapříku Metlíkovi), která 
proběhne na počátku května, a bude to jedna z posledních aktivit čtenářského klubu v současném školním roce.                                      

Martina Kočišová 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                  

proběhne na počátku května, a bude to jedna z posledních aktivit čtenářské



PROJEKTOVÝ DEN „VELIKONOCE“

Velikonočním projektem si už tradičně krátíme a užíváme čekání na Velikonoce – svátky jara. Děti z mateřské i 

základní školy se střídají na stanovištích, na kterých si vyrábějí velikonoční a jarní výzdobu. Milým zpestřením letošního 

projektového dne, k našemu velkému potěšení, bylo stanoviště, které vedla paní Simona Pohanková se svou kolegyní 

floristkou Michaelou Roušalovou. Paní Pohanková si pro děti připravila a zajistila pomůcky na výrobu jarního svícnu a celé 

dopoledne s paní Roušalovou dětem ochotně pomáhaly při samotné výrobě.  

Srdečně děkujeme paní Simoně Pohankové za nabídku a realizaci výše uvedené spolupráce. Svícen, který si 

děti odnášely, mohl být zhotoven v daném rozsahu díky významnému sponzorskému daru od paní Pohankové, resp. 

„Svatební kytice Simona Pohanková“. Děkujeme rovněž za jarní věnec na školní dveře a vrbové větve do školní 

chodby.            Kolektiv MŠ a ZŠ chodby.


