Informace pro rodiče:
 1. dubna – Projekt „Den naruby“ starší ročníky
 2. a 3. dubna velikonoční prázdniny


7. dubna - Projekt- nebezpečí sociálních sítí



14. dubna – rodičovské sdružení od 15.15 hodin



21. Dubna - Den Země na téma „Voda v krajině“ – putování
podél toku Orlice v Hradci Králové. Odjezd vlakem v 7:20
hod. Návrat 13.58 hod.



24. dubna divadelní představení ve Vamberku „Hrádky na
pohádky“. Vybíráme 50,- Kč



Nacvičujeme kulturní vystoupení pro maminky



Připomínáme sběr pomerančové kůry. Dne 24. dubna je
naplánován odvoz ze školy. Tento den sběr kůry pro školní rok
končí.



Vybíráme příspěvek na zvířátko

NAŠE ZÁŽITKY Z MĚSÍCE
BŘEZNA
 Projekt „Ptáci“
18. března jsme si v rámci přicházejícího jaro povídali o
ptáčcích. Nebylo to ledajaké povídání. Tentokrát jsme měli

možnost seznámit se s těmi největšími papoušky na světě,
přímo na vlastní oči. Pan Radek Podolsky, chovatel papoušků ,
nám vyprávěl, jak žijí, jaká je jejich potrava a co je trápí,
když se jim chovatel málo věnuje. Byl to pro nás nevšední
zážitek, když nám nad hlavami létali takové skvosty. Poznali
jsme papouška ara, kakadu, žaka, aratinga , amazoňana……
Některé z papoušků jsme si při výtvarné výchově namalovali.

 Matematický klokan – mezinárodní soutěž
Zúčastnili jsme se soutěže jako každý rok. V kategorii
„Klokánek“ byli na naší škole nejlepší Zdeněk Tejkl a Alan
Lovětinský. Blahopřejeme oběma řešitelům.

 Divadelní představení „Perníková chaloupka“
27. března jsme se vydali vlakem do Záchlumí, abychom
sledovali netradičně tradiční pohádku. Měli jsme příležitost
herce doprovodit písničkami.

 Mezinárodní úspěch naší školy
Starší žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže o nejlepší
ilustraci k Andersenově pohádce. Naše žačka, Anna Sára
Himlová se v mezinárodní soutěži umístila na prvním místě.
Diplom, včetně odměň, jí byl předán na zámku v polské vsi
Želazno v rámci akce „Noc s Christianem Andersenem“.
Anička se na místě ještě zúčastnila soutěže ve zpěvu a rovněž
získala první místo. Jednu z obdržených cen předala dětem
do naší školní družiny. Blahopřejeme Aničce k úspěchu !!!!

