Vitějovický zpravodaj – březen 2013
Rád bych Vás, milí čtenáři, v tomto předvelikonočním čase informoval o
činnosti naší školy v uplynulém období.
Začnu měsícem lednem, kdy žáci školy věnují zvýšenou pozornost učivu
vzhledem k blížícímu se pololetnímu vysvědčení. Také letošní rok nebyl
výjimkou a žáci se tak mohli poslední lednový den pochlubit rodičům svým
vysvědčením. V lednu dále žáci 3. – 5. ročníku navštívili hudební pořad zpěváka
a hudebního skladatele Jiřího Helekala „Zpívej, čaruj, dováděj!“, který si
náležitě užili.
První a druhou únorovou středu jsme ve škole přivítali sedm budoucích
prvňáčků, kteří se v doprovodu svých rodičů přišli zapsat do naší školy. Všichni
si jako památku na tento den odnesli pamětní list a malé dárky, které pro ně
připravili jejich budoucí spolužáci. V únoru dále žáci 4. a 5. ročníku navštívili
v CEV Dřípatka vzdělávací pořad „Vyprávění kouzelného stromu“, ve kterém se
seznámili s různými druhy stromů a významem stromů pro život člověka.
Součástí programu byla i výroba ručního papíru. Tento pořad vhodnou formou
doplnil učivo o využití starého papíru, coby druhotné suroviny. Mladší žáci
navštívili vzdělávací pořad „Sýkorka a její kamarádi“, kde se blíže seznámili
s životem v ptačí říši. Poslední únorovou sobotu naše škola ve spolupráci se
Školskou radou pořádala již XIII. ročník maškarního karnevalu. Do vyzdobeného
sálu DPS zavítala více než „čtyřicítka“ dětí v povedených maskách. Pro všechny
děti byly v průběhu odpoledne připraveny různé soutěže o sladké odměny i
tradiční tombola, ve které každý vyhrál nějakou maličkost. Zde bych rád
poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu ke zdaru této akce.
V měsíci březnu žáci pod vedením Mgr. Jaroslavy Jiraňové nacvičují kulturní
pro své maminky kulturní pásmo k svátku MDŽ. Dále chystáme již tradiční
prodejní velikonoční výstavu prací žáků, která proběhne v tělocvičně ZŠ ve
středu 27. března 2013 od 15.00 do 17.00 hodin. Všichni občané Vitějovic jsou
na výstavu srdečně zváni. Z dalších akcí pořádaných ZŠ Vitějovice připomínám
jarní sběrovou akci, kdy občané mohou ve škole odevzdat tříděný starý papír
/noviny, časopisy, karton, letáky příp. staré knihy/. Akce potrvá od 1. do 30.
dubna 2013. Další připomenutí patří budoucím prvňáčkům a jejich rodičům a
týká se zahájení grafomotorického kurzu, který bude zahájen v úterý 7. května
2013 od 16.00 hodin.
Na tomto místě bych rád, jménem ředitele školy, poděkoval p. Josefu
Müllerovi /fa. Zednictví Müller/, který naší škole věnoval finanční sponzorský
dar. Jistě příklad hodný následování.

Závěrem přeji všem občanům Vitějovic příjemné a hlavně pokojné prožití
velikonočních svátků, ať již je slavíte v duchu tradičních křesťanských svátků
nebo jako svátky jara.
Mgr. Vladimír Trávníček, ředitel školy

