ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ Z MENDELKY
LISTOPAD - PROSINEC 2021
DALŠÍ ROK JE ZA NÁMI
Od začátku školního roku máme
trochu ztíženou výuku karanténami,
ale jsou pouze týdenní, což se dá
zvládnout. Některé třídy si karanténu
ještě „neužily“, jiné jsou v ní i
poněkolikáté. Každopádně jsme rádi,
že chodíme do školy, máme aktivity,
které jsme si naplánovali, a těšíme se
z denních maličkostí.
V září děti úspěšně pracovaly při
projektovém
dni,
svá
poznání
prezentovaly ostatním spolužákům.
V říjnu se konalo Mendelánkování,
dopoledne pro děti z mateřských
školek, které připravují naši žáci.
O děti se též celé dopoledne starají.
V listopadu jsme si užili Den rodičů.
Dopoledne se přišli rodiče podívat do
tříd na výuku. Školu též navštívilo
mnoho rodičů, kteří mají budoucího
prvňáčka.
Děti
spolu
s paními
učitelkami
připravily různé aktivity, které při
odpoledních setkáních realizovaly.
Kdo přišel, odešel s pohlazením na
duši i srdci.
V prosinci
nás
čeká
návštěva
Mikuláše, na kterou se určitě těší
Mikuláš i děti.
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Připravujeme adventní dílničky ve
školní družině, celoškolní florbalový
turnaj, živý betlém ve vestibulu školy,
adventní punč a předvánoční posezení
dětí s třídními učiteli.
Myslíme na prevenci. Děti absolvovaly
mnoho programů k posílení správného
chování v dopravě, pro předcházení
úrazům či posilování sebevědomí při
setkání s negativními vlivy okolí.
Zúčastnili jsme se florbalového
turnaje. Mladší žákyně a žáci
vybojovali 2. místo.
Připravujeme lyžařský kurz, zálohu je
potřebné zaplatit do 10. prosince.
Navštěvujeme
kulturní
akce
–
koncerty,
divadelní
představení,
muzea a knihovny.
Děláme vše pro to, abychom měli
pozitivní mysl a dobrou náladu.
Děkujeme za podporu Spolku přátel
školy Mendelova, který nám poskytl
finanční prostředky na rozšíření
školních aktivit.
Mendelka je školou úspěšného života.
Spolu s Vámi hledáme správný směr ve
vzdělávání. Přejeme všem radostné
Vánoce a šťastný nový rok.
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Potěšte se tvorbou Vašich dětí:

Christmas time
Christmas time is coming home
We are praying for the snow.
Christmas colour can be green
We can also have a dream.

All our wishes can come true
We all can say „I love you“.

Žena přišla blíž a pohladila holčičku
po tváři. Promluvila: „Neztrácej
naději!“ a zmizela.
Holčička se probudila ve svém pokoji
a slyšela, jak na ni volá maminka.
Nejspíš už je hotová večeře,
pomyslela si a šla smutně dolů. Stále
byla zmatená z podivného snu.
Šla po schodech a netušila, co uvidí, až
sejde. Stál tam její táta s rozevřenou
náručí.
Ten večer si uvědomila, že se
skutečně může stát vánoční zázrak.

In the dark are shining stars
don´t forget to send regards.
(žáci 3. ročníku)

O Vánocích se nejvíce těšíme …
Na všechny z naší rodiny
na vánoční prázdniny

Julie Špátová
Vánoční zázrak
Holčička
seděla
smutně
ve
svém pokoji a doufala, že se její
tatínek vrátí. Před týdnem odjel do
jiné země a slíbil, že do Vánoc bude
doma.
Maminka
už
chystala
štědrovečerní večeři a tatínek dosud
nedorazil.

na křečka a králíka
na našeho pudlíka
na Minecraft
na
„Mám tě rád!“
(2. C)

Najednou si všimla, že se u jejího okna
pohybuje
světýlko.
Chvíli
ho
pozorovala. Když začalo letět pryč,
následovala ho a zavedlo ji na půdu.
Než vylezla po schodech, zmizelo.
Otočila se a spatřila něco, co by ji
nikdy nenapadlo, že uvidí. Před ní stála
překrásná žena, jejíž aura vyzařovala
to největší štěstí na světě.
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