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Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, blíží se nám
zápisy do prvních tříd (budeme přijímat děti do dvou
malých prvních tříd jako vloni), přijímací zkoušky (držím
palce všem, kdo se připravují) a třídní schůzky.
Přeji Vám klidné prožití velikonočních svátků a
požehnanou velikonoční dobu.
Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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Velikonoční prázdniny
Zápis do 1. tříd
Společenský večer rodičů a přátel
Pouť ve školní kapli
Třídní schůzky
Přijímací zkoušky (4leté studium)
Hrátky se zvířátky (1.)
Přijímací zkoušky (8leté studium)
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11. 5.
17. 5.
26. 5.
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Sběr papíru
PZ – 2. termín (4leté studium)
PZ – 2. termín (8leté studium)
Hrátky se zvířátky (2.)
Hrátky se zvířátky (3.)
Ředitelské volno
Zápis do naší mateřské školy
Hrátky se zvířátky (4.)
Ředitelské volno
Hrátky se zvířátky (5.)
Sběr papíru
Hrátky se zvířátky (6.)
Noc kostelů – vystoupí naše schola,
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Škola v přírodě (2. A, 5. A)
Sběr papíru
Akademie (MŠ, 1. st.)
Akademie (2. st.)
Mše svatá – závěr školního roku

POUŤ VE ŠKOLNÍ KAPLI
Ve školní kapli Zvěstování Páně se pravidelně scházíme
každou středu a čtvrtek v 7.25 h. Mimořádně slavnostní
příležitostí k setkání je den, kdy slavíme pouť. Letos
připadá na pondělí 9. 4. 2018. Všichni jste srdečně zváni.
Začínáme v 14.00 hodin. Přijďte mezi nás!
Petr Zadina, spirituál

SPOLEČENSKÝ VEČER
Vážení rodiče a přátelé školy, v pátek 6. dubna vás zveme
na jubilejní 10. Společenský večer, který se tradičně
uskuteční v Katolickém domě v HK – Pouchově. Začínáme
ve 20 hodin a těšit se můžete na živou hudbu, grilované

speciality, originální tombolu… Pokud byste chtěli do
tomboly přispět, obraťte se, prosím, na své třídní učitele.
Za organizační výbor zve Ing. arch. Jan Mádlík a více
informací najdete na www.czshk.cz.
Mgr. Helena Nerudová

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ…
Seriál krátkých zamyšlení, rad a doporučení pod názvem
„Co mám dělat, když…?“ začneme skromným
prozkoumáním otázky samotné. Člověku často přijde na
mysl ve chvíli, kdy si s něčím ve svém životě neví rady.
Nebylo to tak vždy, ale nejpozději od dob Immanuela Kanta
víme, jak je taková otázka důležitá. Ať už jste si ji položili v
jakékoliv situaci, učinili jste první nezbytný krok k tomu,
abyste pro ni dokázali najít i uspokojivou odpověď. Mám
za to, že takto formulovaná otázka naznačuje (implikuje)
dvě významné skutečnosti. Jednak nám zcela otevřeně
připomíná, že tam, kde se člověk zamýšlí a rozhoduje, má
také něco dělat, čili jednat. K čemu by nám byla rozhodnutí,
jakkoli dobrá a správná, pokud bychom se jimi neřídili a
podle nich se nechovali? Jednak použitím jednotného čísla
přičítá odpovědnost tomu, kdo ji vznesl. Zdůrazňuje, že
jsem to právě já, kdo má nebo může něco dělat. Nevznáší
požadavek vůči druhým, obrací pozornost k našim
vlastním možnostem. Rád bych na závěr v té souvislosti
připomněl známou a velice moudrou modlitbu
připisovanou svatému Františkovi z Assisi: „Bože, dej mi
odvahu změnit to, co změnit mohu, sílu přijmout to, co
změnit nemohu, moudrost a pokoru rozpoznat jedno od
druhého.“
Své další náměty na krátká zamyšlení, rady a doporučení i
nadále
posílejte
na
mailovou
adresu
michal.klapal@czshk.cz. S radostí se jimi budu zabývat.
Mgr. Michal Klapal

NOC KOSTELŮ A INFORMACE ZE SCHOLY
Vážení rodiče, učitelé a žáci naší školy, děkujeme za Váš
zájem o podporu našeho vystoupení na Noci kostelů 2018.
Konečný termín našeho výstupu je 25. 5. 2018 v 18 hod. v
kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.
Stanovili jsme termín zkoušky pro účinkující z řad rodičů a
učitelů, který bude 16. 4. 2018 od 16. hodin ve třídě 3. B.
Pokud by se někdo z Vás ještě rád připojil zpěvem či hrou
na nástroj, bude vítán! Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti
e-mailem. (josef.machek@czshk.cz). Tímto také všechny
srdečně zveme, přijďte si nás na Noc kostelů poslechnout a
podpořit svou účastí!
Mgr. Karolina Boumová, Mgr. Josef Machek

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V I. a II. oddělení ŠD probíhá soutěž „O nejhezčí velikonoční
vajíčko“. Třeťáci plní úkoly z postního kalendáře. Jak se již
stalo tradicí, zúčastníme se i letos výtvarné soutěže
pořádané Oblastní charitou. Tentokrát na téma „Pomáhat
je radost“. Prvňáci si povídají o zdravé výživě, druháci o
lidském těle. Děti z III. oddělení se chystají na cestu po
Střední Evropě.
Mgr. Zuzana Duffková

ŠKOLNÍ KLUB
Ve IV. oddělení družiny se koncem zimy děly světové věci.
Nejenže byla zima jako v Rusku, takže jsme si pořádně
zaklouzali na ledu v Šimkových sadech, ale hlavně jsme žili
olympiádou. Vytvořili jsme vlajky států, pomyslně se
přenesli do Pchjongčchangu, vyrobili si s klubem 5. třídy
papírové lyže a snowboardy a uspořádali jsme si svoji
olympiádu. Ester Ledecká byla totiž i naše hrdinka.
Mgr. Daniela Frélichová

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín zápisu pro školní rok 2018/19 je stanoven na 2. 5.
2018 od 15:00 do 17:00 hodin. Zákonný zástupce dítěte
podá písemnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání nejpozději v den zápisu. K žádosti doloží rodný
list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce,
vyjádření školského poradenského zařízení v případě
dítěte se zdravotním postižením, vyplněný Evidenční list
(Žádost o přijetí a Evidenční list ke stáhnutí na
http://msmateridouska.webnode.cz/dokumenty/).
Mgr. Lenka Tomášová

ANKETA
OTÁZKA

Ve škole pravidelně dostáváš mléčné výrobky a ovoce a
zeleninu zdarma.
Co z toho máš nejraději a o co z toho vůbec nemáš
zájem?
Co považuješ ty za zdravou svačinu?
ODPOVĚDI

Nejraději mám jogurt, ale ten domácí, co dělá mamka.
Ona by ho sem do školy asi mohla vozit. (1. tř.)
Mám rád mléko. Vůbec nemám rád zeleninu. Nejvíc bych
si přál mít každý den ke svačině mrkev. (2. tř.)
Mám ráda ovocné kapsičky. Vůbec nemám ráda mléko.
Nesnáším ho. Jedině Kinder Bueno, tam je mléko zdravé
od osvědčeného výrobce, to mám ráda. (3. tř.)

Chutná mi všechno ovoce a zelenina. Nejvíc ovocná
kapsička. Zdravá svačina je ta, kde je pečivo, ale jen
suché, aby to bylo zdravé. A voda čistá nebo čaj teplý. (3.
tř.)
Nemám zájem o nic, protože si z domu nosím tousty.
Chybí mi tady chipsy (… uvedeno několik značek). (4. tř.)
Chutná mi jablko a hroznové víno. Nechci mléko.
Nejraději bych si přála meloun – a to za každých
okolností, i v zimě. (5. tř.)
Chutná mi to, co mám z domu. Nechutná mi řepa
(červená). Chtěl bych exotické jídlo, kokos a chilli
papričky. (5. tř.)
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, kterých se sešlo ještě
více, než v minulé anketě. Vypozorovali jsme v ní několik
převažujících (opakujících se) názorů na věc.
1. Mléko a jogurt si našly své skalní příznivce, zároveň však
totální odpůrce.
2. Zcela nejoblíbenější svačinou pro vás je „ovocná
kapsička“.
3. Názory na „zdravou svačinu“ vyjádřené ve vašich
odpovědích (nejčastější nebo nejoriginálnější odpovědi):
- musli tyčinka
- rohlík s medem, rohlík se sýrem, rohlík s přírodním (!)
máslem
- losos a prosím ne z velkochovu
Své texty jste často doplňovali kresbami (zřejmě pro větší
názornost sděleného textu – děkujeme). 
(hn)

