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Předškoláci navštívili 1. třídu (středa 26. 2.): To vám bylo příjemné. Děti s paní učitelkou Radkou 
Pikorovou přišly do školy a viděly celou hodinu českého jazyka (čtení). Zazpívaly si s námi, ba dokonce se 
zapojily do výuky. 

V pátek 4. února budou jednodenní pololetní prázdniny. Školka je 4. února v provozu.  
21.–27. února (pondělí – neděle) jarní prázdniny (do školy děti nastupují v pondělí 28. února).  

Zápis do 1. ročníku na šk. rok 2011/12   
Uskutečnil se ve středu 2. února od 14 do 16 hodin.  K zápisu se dostavilo 9 rodin se svými dětmi (3 chlapci, 
6 dívek). Potěšitelné bylo, že s dětmi většinou přišli i oba rodiče. Domnívám se, že tato skutečnost podtrhuje 
vážnost, s jakou otcové a matky k zápisu přistoupili. Vážíme si toho a vynasnažíme se, aby se u nás děti 
cítily dobře. Děti jsou šikovné a věřme, že se jim bude ve škole dařit. Za přípravu zápisu děkuji paní učitelce 
Jitce Lampové, která svým úsměvným optimismem jistě přispěla k dobrému pocitu dětí ze školy.  

Vysvědčení, prázdniny  
Vysvědčení za 1. pololetí dostaly děti v pondělí 31. ledna 2011. Nutno ocenit zvláště žáky 1. ročníku. 
Všichni slušně čtou. Píší samostatně už i celá slova podle diktátu. V matematice si dokáží přečíst jednoduché 
zadání slovní úlohy a pak ji vyřešit. Za 1. pololetí se naučili mnoho písní, operku Sněhurka, krkonošské 
koledy do hry Štědrej den v Kerkonošich a hodně slok z Erbenovy balady „Zlatý kolovrat“ . Umí také 
5 tónů na zobcovou flétnu a zahrají si pár pěkných písniček. V 1. a 2. ročníku se v prvouce zabývají částmi 
lidského těla, takže opravují své rodiče, kteří říkají ruce místo paže. S touto látkou úzce souvisí i téma 
zdraví. Druháci probírají slabiky dě, tě, ně, bě pě, vě, mě, v matematice sčítají a odčítají do stovky. Rovněž 
třeťáci se snažili. V matematice sčítají a odčítají pamětně i písemně čísla do 1000, zaokrouhlují, dělí se 
zbytkem, rýsují obdélník, čtverec, trojúhelník a kružnici. Probíráme už vyjmenovaná slova po „s“, zbývají 
nám tedy pouze vyjmenovaná slova po „v a z“.  Žáci 4. ročníku probírají slovní druhy, zopakovali si 
vyjmenovaná slova, v matematice počítají do milionu, ve vlastivědě probírají vodstvo ČR, v přírodovědě 
horniny a nerosty.  Třeťáky pak baví učivo prvouky, kde probírají vesmír – planety Sluneční soustavy. Třetí 
a čtvrtý ročník hraje nyní košíkovou, absolvovali atletiku, gymnastiku (přeskok, kotouly vpřed, vzad, stoj na 
rukou) a vybíjenou, čeká je přehazovaná, na jaře atletika a plavání (první lekce 28. března, jezdit bude i 3. 
roč.). Pár výsledků: Samé jedničky mělo 9 dětí, jednu dvojku 4 žáci, celkem 16 žáků dostalo vyznamenání, 
devíti se objevila(y) na vysvědčení „3“, ale ti se jistě vynasnaží změnit ji(e) na dvojku(y).  

Platba tanečního kroužku. Prosíme rodiče, aby do 18. února uhradili 250 Kč za Taneční kroužek, 
děkujeme. 

Dva nové kroužky na 2. pololetí  
Ve 2. pololetí budou žáci 4. ročníku navštěvovat kroužek Výuka ČJ a M na počítači – od 12,45 hod. (ved. 
J. Lampová, 1. lekce ve středu 9. února 2011). Budou si procvičovat zvláště pravopis, ale plnit také celou 
řadu dalších úkolů v ČJ i matematice. Určitě jim kroužek prospěje a možná se někteří na konci roku zbaví 
trojek na vysvědčení.  

2. února započala instalace dalších 4 počítačů (p. Hudský) na nové stolky, které zkompletovali L. Matura 
st. a jeho syn. Děkujeme. 

Divadelní kroužek (středa od 13, 45 – 14,45 hod.)  
Je nezbytné, abychom se scházeli v určitý den po vyučování. Nejvýhodnější pro nás bude středa. Máme 
zjištěno, že tento den zůstávají všechny děti v družině. Děti divadelního kroužku si budu často zvát postupně, 
poněvadž ne vždy jsou na jevišti všechny, například když král v úvodu hovoří s Dorničkou (Zlatý kolovrat). 
Teprve později si zavolám ostatní. Rovněž recitaci na soutěž do Semil potřebuji probrat s každým 
individuálně (ideální počet dětí – 3 až 4). Protože prakticky všechny děti jsou ve družině, chceme jim 
nabídnout další možnost vyžití. Příští týden začneme cvičit mimořádně v pondělí 7. 2., neboť ve středu mám 
jiné pracovní povinnosti. 

Zpívání v MŠ  
Zpívat budu s dětmi ve 2. pololetí každé úterý a čtvrtek  (vždy od 11,10 – 11,30 hod.).  
Písničky: Ptala se Zuzana Kuby, O čem se zpěvným ptáčkům zdává,  Mc Donald (chajdu měl). 



Připravujeme 

8. února - Velké podmořské dobrodružství (50 Kč film, 6 Kč autobus):   
Děti zhlédnou pouť želvy, která je seznámí s krásným barevným podmořských světem. Uvidí žraloky, největšího 
živočicha na planetě Země, souboj perutýnů atd. Na film ve formátu 3D se budou dívat speciálními brýlemi, takže 
zážitek bude o to větší.      

16. února – O zlé královně, divadelní přestavení v KC Golf.   

31. ledna – Zimní příběhy včelích medvídků se dětem líbily (cena 40 Kč + 6 Kč autobus).   

Školní kolo Soutěže dětských recitátorů proběhne v pátek 18. února  
(okresní kolo pak na ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra 16. března 2011) 

Všechny děti, které se do soutěže zapojí, odměníme ve školním kole drobnými sladkostmi, postupující  do okresního 
kola pak hezkými cenami. 

Turnovský „Št ěk“ (10. březen, divadlo Turnov):  Během roku se celkem vyjasnila situace.  Již víme, kdo nemá 
přílišný zájem o divadelní kroužek, protože má buď jiné zájmy, anebo ho to prostě nebaví. Takzvaných „hlavních“ rolí 
není nekonečně mnoho. Zahrají si je především starší děti. Mají výraznější hlas. Mladší žáci  
(1. a 2. roč. by velký prostor hlasově ještě nezvládli. A nejdůležitější přece je, aby v hledišti diváci hercům rozuměli. 
Kdo tedy bude na jubilejním 10. ročníku „Št ěku“  v turnovském divadle z našich dětí hrát?   

Sněhurka:   
B. Bísová (Sněhurka), L. Hlavatá (královna), H. Ryšavá (zrcadlo), J. Janata (princ), M. Špiroch (myslivec), D. Rypl 
(vlk), Vl. Reichl, A. Mifková, T. Seidlová, K. Seidlová, A. Reichlová, V. Zázvorková, O. Skalský (trpaslíci).  Zvířátka:  
E. Nováková, M. Medková, J. Antony,  J. J. Celler a M. Violová, E. Pikorová.  Na Sněhurku děti kostýmy mají.  
Zlatý kolovrat :   
H. Ryšavá (Dornička), J. Antony (král), B. Bísová (zlá sestra), L. Hlavatá (babice), O. Skalský (dědeček), Vl. Reichl 
(pachole), M. Špiroch, K. Seidlová, J. J. Celler, V. Zázvorková, D. Rypl, J. Janata (králův doprovod), dobré víly, 
vypravěčky (M. Medková, E. Nováková, E. Pikorová, T. Seidlová, M. Violová, A. Mifková, A. Reichlová). Poznámka: 
Vypravěči budou i členové králova doprovodu.  Jak se „vymódit“ na Zlatý kolovrat. Dornička – jednoduché šaty 
(jednobarevné neškodí) se zástěrou a malým šátkem na temeno hlavy (na babku), král  – lovecký oblek s nějakou 
apartní čapkou, delší jednobarevnou košili (triko), pončo sepnuté u krku, krátký meč za opaskem, kamaše neb barevné 
punčochy, těžký větší kříž na krku je stylový, královská čelenka neb jednoduchá koruna vítány (ne na lov, ale na hrad), 
zlá sestra – honosné šaty zavánějící trochu nevkusem (zdobené korálky apod.), babice – oblečení hodící se spíše pro 
čarodějnici, na hlavě něco na způsob kápě či turbanu (babice i zlá sestra by však jednoduchým „přehozem“ měly po 
příchodu na hrad svou vizáž vylepšit), pachole – jednoduchou delší košilku, nejlépe bílou, kalhoty po kolena, koncové 
mírné roztřepání se hodí, hučka na hlavě (vzor „Cipísek“) vítána, kouzelný stařeček – jednoduchá tmavá mnišská 
sutana (kápě dobrá), kterou možno převázat hrubým provazem, víly – průsvitný lehký vzdušný světlý šat 
charakterizovaný „vílí roztřepaností“, králův doprovod – kluci v kamaších s krátkými meči a jednoduchými 
přepásanými jednobarevnými triky, z případných ponč budu mít radost, dívky v průvodu mají obleky šlechtičen – hezké 
jsou tmavé černé pásky kolem krku s ozdobou, anebo diadémy (čelenky na hlavě). Loni bylo na „Štěku“ 9 souborů, 
většinou z Turnova, z přespolních pak děti z Libštátu a ze Železnice.  Pokud podají naši herci slušný výkon, neměli 
bychom být úplně bez šancí na postup, ale posuzujme věc střízlivě. Jsme divadelní nováčci a jedeme sbírat zkušenosti. 
Všemu je však zapotřebí něco obětovat. Bylo by výborné, kdybychom se mohli sejít na jedno dopoledne o jarních 
prázdninách (např. středa 21. února), kdy bychom obě představení „dopilovali“.  

Chvála Erbena:   
Básník se narodil 7. listopadu roku 1811 v obci Miletín na Jičínsku, jeho životní pouť skončila 21. listopadu r. 1870.  O 
jeho významu svědčí to, že jeho jméno  bylo umístěno pod okny Národního muzea v Praze spolu s dalšími 
jedenasedmdesáti jmény české historie.  Byl vynikajícím archivářem Národního muzea, pak uspořádal archiv Prahy. 
Jeho nejznámějším dílem je však Kytice, kde jsou napínavé balady, v nichž trestá ty, kteří se prohřešili proti základním 
lidským pravidlům (matka zapomene na dítě kvůli pokladu, nejde k dítěti, když vodník hrozí apod.).   

Únosy dětí:   
Ve světě se děje mnoho zlého, ale pokud to nepotká přímo mě, anebo někoho blízkého, zůstáváme všichni klidní. 
Bohužel, množí se také únosy dětí. Televizní případ pohřešované Aničky je dostatečně znám. Rady dětem: Nenechejte 
se nalákat nikým cizím do auta ani na procházku. Kdyby se vás někdo snažil do auta strčit násilím, křičte. Pokud se vám 
podaří vytrhnout, utíkejte rychle k dospělému, který stojí nablízku. Jste-li  svědky takovéto události, snažte se 
zapamatovat státní poznávací značku (číslo) automobilu, anebo alespoň jeho část, popřípadě barvu či typ vozu.  

Myšlenka na závěr :  Když něco provedeš, přiznej se, poněvadž na všechno se stejně jednou přijde.  


