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Vážení rodiče,
ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na
prosinec 2015.
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INFORMACE
Galerie Babí léto
Milé děti, milé kolegyně, vážení rodiče.
Děkujeme všem za pomoc a vstřícnost k naší charitativní akci – Galerie Babí léto. Pro naši indickou kamarádku Josnu jsme letos vybrali rekordní částku 14.064,- Kč.

Reminiscenční projekt „Als Oma klein war“ - 4.AB
Během podzimu se děti z obou čtvrtých tříd třikrát sešly se seniory z Domova pro seniory v Ďáblicích.
Babičky a dědečkové jim vyprávěly, jaké to bylo, když byli oni malí. Jak se dříve žilo v rodině, jaké to
bylo ve škole a jak si hráli s kamarády. Na druhém setkání společně vyráběli koláž ze života své babičky
či svého dědečka. Poslední setkání se konalo u nás ve škole, kde děti připravily útulnou kavárničku, napekly koláče, prostřely krásně stoly a babičkám a dědečkům česky i německy prezentovaly, co se o jejich životě dozvěděly. Na závěr jim zazpívaly písničky na přání. Děkujeme všem rodičům za pomoc.

Vánoční slavnost
Přejeme vám poklidný Advent, krásné Vánoce, zdraví a lásku do dalších dní. Zároveň bychom vás rádi
pozvali na vánoční slavnost jednotlivých tříd.
Vánoční slavnost tříd 1.A, 1.B, 2.A a 2.B se koná v úterý 15. prosince od 16.00 hodin.
Vánoční slavnost tříd 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5. se koná ve středu 16. prosince, rovněž od 16.00 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční slavnost loňské 4. třídy
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ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 2.B

V listopadu jsme byli pozváni do Salesiánského divadla na představení Šípková Růženka baletní školy Pirueta, kde tančí naše
spolužačka Jasminka Hawlanová. Jasmin byla přítelkyně malé
Růženky. Krásné kostýmy, krásná hudba a výkony všech účinkujících včetně Jasmínky se nám moc líbily. Pro většinu dětí to
byla premiérová návštěva baletu .

VORVAŇ 3.A

16. 11. jsme se vydali
za vorvaněm obrovským. Viděli jsme jeho
kosti, plnili jsme úkoly
na lodi, soutěžili v hodu bójkou i v běhu k ní
a chodili po lodním laně. Počasí nám přálo a
celé dopoledne jsme si
náramně užili.
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SLAVNOST SLABIKÁŘE 1.AB
Dlouho jsme se těšili a konečně to
bylo tady: Slavnost
Slabikáře. Teď je
jasné, že už jsme
doopravdy školáci,
kteří si něco dokáží
přečíst. Celé dopoledne jsme plnili
různé úkoly a za
splnění jsme dostali
klíče od království
písmenek, kde bydlí
Písmenková královna. Ta nás všechny
pasovala na čtenáře. Potom jsme vše
mohli oslavit dobrotami, které pro nás
přichystaly naše
maminky.
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DOMY STARÉ PRAHY 3.B
20.11. jsme jeli na Staroměstské náměstí. Každá skupinka
dostala za úkol vyprávět o
dvou domech na Staroměstském nám. nebo v Celetné ulici. Například o domu U Minuty, Sixtově domě, Paláci Kinských apod. Kromě informací
o domech jsme se soustředili
na domovní znamení. Po návratu do školy jsme vyplnili pracovní listy. Vyšla nám tajenka
- jméno domu, na kterém je
strážce Staroměstského náměstí. V pondělí jsme se na
Staroměstské náměstí vrátili
a našli tam dům i maskarona –
Strážce.
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VÝSTAVA SKLA 2.A

V listopadu jsme navštívili výstavu skla. Kromě toho, že jsme si mohli výstavu prohlédnout, jsme ve skupinkách vybrali exponát, který se nám nejvíce líbil, a vymysleli jsme jeho příběh. Ten jsme pak napsali a namalovali a
asistentky výstavy si ho nechaly a vystavily a naše příběhy teď mohou číst
noví návštěvníci.

TECHNICKÉ
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MUZEUM

- 5.

TŘ.

Navštívili jsme Národní technické muzeum
na Letné. Prohlédli jsme si výstavu všech
strojů a sešli jsme do rudných a uhelných
dolů. Průvodce nás seznámil s těžkou prací
horníků. Viděli jsme i stroje, kterými dříve
rubali uhlí. Bylo to zajímavé.

NAŠE
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REMINISCENCE 4.AB
4. listopadu se
uskutečnila druhá
návštěva čtvrťáků v domově seniorů v Ďáblicích.
Tentokrát děti se
svými babičkami
a dědečky vyráběly koláž z jejich života. A
opět si společně
vyprávěli…

Třetí setkání se seniory proběhlo 25.11.
u nás ve škole, kde jsme připravili kavárničku, napekli koláče, vařili čaj a kávu a
prezentovali výsledky našeho společného
projektu. Moc se nám to líbilo.
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V listopadu jsme měli v družině hodně práce, ale i zábavy. Připravovali jsme Galerii Babí léto a
začali jsme už také s adventní výzdobou školy. Kromě morčete Josífka se staráme i o želvičku
Rozinku. Byli jsme na exkurzi Kouzelná Praha, v muzeu Lega a taky na horolezecké stěně, kam budeme chodit častěji, protože se nám tam moc líbilo.
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ČAS

AKCE

12.15

Adventní dílny 2a + 2b / pro nadaci Terezy Maxové

3.12.

Muzeum hudby – Cesta kolem světa – 3a + 3b

3.12.

Družina - Výstava betlémů

4.12.

Projekt Čertovská škola / výuka dle rozvrhu, nadílka – 5.tř. / ška

7. – 9. 12.

Adventní projekt v SRN – třídy 2a + 2b / Náp, Mat, Kra, Bar

9.12.

Adventní projektové dílny – celá škola

11.12.

Družina- Workshop JOJO

14.12.

12.15

Adventní koledování se školním orchestrem – hala školy/ meeting

15.12.

16.00

Vánoční slavnost, třídy 1a + 1b + 2a + 2b + Kavárna pro nadaci

16.12.

16.00

Vánoční slavnost, třídy 3a + 3b + 4a + 4b + 5

18.12.

Vánoční koncert – Městská knihovna – 1a + 1b + 2a + 2b

18.12.

Třídní besídky s nadílkou

21.12. – 3.1. 2016

Vánoční prázdniny

Milé děti, vážení rodiče,
přejeme vám poklidný Advent, krásné Vánoce, zdraví a lásku do dalších dní.
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