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Měsíc červen
nám začal Dnem dětí. I u nás jsme chtěli tento den dětem nějak zpříjemnit. Každý dostal
nanuk a poté jsme si na zahradě hezky pohráli. Chodili jsme na chůdách, stříleli lukem na terč a přetahovali se
provazem. Na pondělí 20. června paní vychovatelka naplánovala menší výlet na kolech. V ten den nám předpověď
počasí moc nehrála do karet, ale nakonec déšť počkal a tak jsme mohli vyjet. Dojeli jsme k místní myslivecké
střelnici, kde na děti čekaly ukryté indicie a mapa k pokladu. Chvíli dětem trvalo zorientovat se dle světových stran,
ale nakonec poklad našly a spravedlivě si ho rozdělily.
V úterý 7. června byl výlet do Zoo v Liberci a do botanické zahrady. Odjeli jsme v 7.30 hod. od školy, před
zoologickou zahradu jsme přijeli v 9 hodin. První jsme viděli zebry a velbloudy, následovali sloni, žirafy, lvi,…atd.
Velmi zajímaví a rychlí byli pásovci. Super podívaná! Prohlédli jsme si spoustu zvířat, orlů, plazů a dalších, nakrmili
kozičky z automatu. Potom i sebe, u paviánů se nám líbilo asi nejvíc.
Po dvou a půl hodinách jsme se přemístili do botanické zahrady, kde nás v zahradě uvítaly záhony nádherně
barevných kosatců (škoda, že je skoro žádný školák nepozná!) Hned potom jsme v různě teplomilných sklenících
obdivovali vysoké i tlusté kaktusy, jezírka, vodopád, podmořský svět, banánovníky, citronovníky, aj. Úplně nejvíc se
nám líbili axolotlové = malý predátor s různými barvami (i růžovou) a pavilon s lekníny. Jsou tak obrovské, že
unesou i člověka.
Jelikož docela hodně pršelo, uvítali jsme, že nám řidič autobusu zastavil hned u branky ze zahrady. Z výletu jsme
se vrátili, plni krásných dojmů asi v 15 hod. Moc jsme si to užili!
Na konci června se na školní zahradě uskutečnil atletický trojboj. První házeli kriketovým míčkem mladší žáci
a žákyně 1. – 3. třídy. Následoval běh na krátkou vzdálenost (60 m). Potom se žáci občerstvili, ochladili, odházeli
starší žáci a pak se všichni už věnovali skoku do dálky – nejzajímavější disciplíně. Po vyhodnocení všech výsledků
si nejlepší atleti odnášeli diplomy za vyhrané závody. Žáci vyšších ročníků si také splnili tzv. řidičák na kolo na
dopravním hřišti v Mělníku.
Na památku školního roku 2021/22 se žáci se svými třídami vyfotili dne 2. 6. 2022 a pan fotograf jim zhotovil
do 14 dnů fotky na přání – s kamarádem, se sourozencem, se třídou.

Prázdniny utekly jako voda v koši a škola je opět
připravena přijmout všechny odpočaté žáčky. První
přivítání proběhlo 1. září 2022 na školní zahradě, za
přítomnosti pana místostarosty, paní ředitelky Veselé
a všech vyučujících i žáků školy. Žáčky první třídy
pasovala - stužkovala jejich nová paní učitelka
Bc. Veronika Pilchová.

Hned v úvodu každý týden plavání v Neratovicích,
celoroční projekt Stará česká řemesla začíná řemeslem
pekař, pekařka, poté pecař, kominík, uhlíř a další,
končíme řemeslem sochař a výstavkou prací žáků.
Rovněž oslavíme Den zvířat (4.10.) a Halloween. Zájemci
se mohou zapojit do úspěšného kroužku Tee Ballu už od
října, kroužku Cheerleaders – roztleskávaček a to již od
15. 9. 2022, další pohybový a keramický kroužek je pro
letošní šk. rok, v době tvorby článku, v jednání.
Pro žáky vyšších ročníků je připraveno další vzdělávání
v knihovně města Mělník, ostatní akce raději
nebudeme prozrazovat a necháme si i nějaké
vánoční překvapení.
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A jak v mateøince?

kolní rok 2021/2022 jsme zakonèil
i nejdøíve
Zahradní slavností, na které jsme
pasovali pøedkoláky
na budoucí prvòáèky a oni na oplá
tku vystoupili
s nìkolika básnièkami a písnièkami,
které si
pro rodièe pøipravili.
Po vystoupení dìtí následovalo také
slavnostní erpování
a vystoupení komika Honzy Krejèíka
. S pøedkoláky jsme se
pak v uím kruhu rozlouèili pøi pøe
spání ve kolce, pøi
kterém jsme spoleènì hledali pok
lad a hráli hry.
Pro následující kolní rok jsme si pøip
ravili akcí hned
nìkolik. Na podzim nás èeká návtìv
a psovodù, dlabání dýní
s rodièi a výlet do ZOO Chleby. V zim
ì se kromì nìkolika
vystoupení v rámci oslav Mikuláe
a Vánoc chystáme také
do planetária, a pokud se nám to
podaøí, zavítá k nám
dìtské divadlo. Na jaøe bychom rád
i navtívili zámek
Stránov a Zoopark Zelèín, uspoøád
ali velikonoèní tvoøení
pro rodièe a také li na pùldenní výle
t na dìtské høitì
v Radouni a v létì plánujeme výle
t do centra øemesel
Botanicus Ostrá, louèení s pøedkolák
y
a pøespávání ve kolce.
A���� M�������, uèitelka M Mìlnick
é Vtelno
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