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Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
je jaro a školní rok míří do své poslední čtvrtiny. Chtěl bych povzbudit všechny
děti, abyste našly sílu pro učení, přestože to bývá ke konci roku mnohem
obtížnější a požádat Vás rodiče, abyste své děti podporovali a motivovali.
Na konci roku nás opět čekají i školy v přírodě, školní výlety a několik dalších
akcí, které zpestří naši školní každodennost a poskytnou prostor pro zase trochu
jiné pojetí vzdělávání.
V loňském roce jsme měli Akademii v městské knihovně a prostor byl velice
stísněný. Proto jsem se letos rozhodl znovu změnit místo konání a objednal sál
Filharmonie HK, nejlepší sál ve městě.
Srdečně Vás již nyní na Akademii zvu (středa 19. 6.) a těším se na jednotlivá
vystoupení.
Děkuji za spolupráci, přeji hezké dny a požehnané Velikonoce.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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Velikonoční prázdniny
Třídní schůzky
Společenský večer (Pouchov)
Státní svátek
Sběr papíru
Noc kostelů, kostel PM (schola)
Anglie (2. st.)
Ošklivé káčátko (1. – 4. tř.)
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31. 5.
10. 6. – 14. 6.
14. 6. – 18. 6.
14. 6.
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Schůzka
s rodiči
budoucích
prvňáčků
Děti v moři hudby (1. st.), FHK
Škola v přírodě (2. A)
Škola v přírodě (5. A)
Sběr papíru
Akademie (FHK)
Pasování prvňáčků na čtenáře
Závěr školního roku, mše svatá
v katedrále, vysvědčení

HARMONOGRAM – TŘÍDNÍ AKCE
V „harmonogramu“ v Na Slovíčku najdete akce, které organizujeme pro celou
školu, více tříd, nebo širší veřejnost. Koncerty, sportovní klání, exkurze, výlety a
jiné záležitosti, které se týkají jednotlivých tříd, najdete v KALENDÁŘI na
www.czshk.cz, kde je průběžně aktualizujeme.

Mgr. Helena Nerudová
SPOLEČENSKÝ VEČER
Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na Společenský večer, který se
bude konat v pátek 26. 4. 2019 od 20 hodin jako již tradičně v Katolickém domě
na Pouchově. Živá hudba, dobroty všelikých druhů, dobrá nálada… to vše můžete
zakusit společně s námi. Dále prosíme rodiče a přátele školy o dary do tomboly,
kteréžto je možno zanechat v kanceláři školy do středy 24. 4. 2019. Dárcům
a pomocníkům z let minulých srdečně děkujeme a doufáme, že nám zachovají
svoji přízeň i v roce 2019. Za organizační výbor

Ing. arch. Jan Mádlík
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Co nás ještě čeká do konce školního roku? Další úkoly z Recyklohraní, účast
ve výtvarné soutěži, pořádané Oblastní charitou. Tentokrát na téma "Pomáháme
seniorům". Návštěva knihovny s programem ke Dni Evropy.
Prvňáci budou plnit další úkoly týkající se lesních zvířátek. 2. oddělení se, v rámci
celoročního projektu, zaměří na povolání spojená s prací na poli a v lese, dále
s vědou a vzděláním.
A hlavně, pokud nám to počasí dovolí, budeme co nejvíce pobývat venku.

Mgr. Zuzana Duffková

ANKETA
OTÁZKA

V čem jsi dobrý/dobrá? V čem zažíváš uznání, úspěch, pochvalu?
Jarní téma otázky zlákalo k odpovědím rekordní počet pisatelů a my jsme
ke svému úžasu obdrželi 172 odpovědí! Děkujeme všem, kdo jste se
ankety zúčastnili a pokusili jste se na sebe podívat v tom nejlepším
smyslu slova.
Vaše odpovědi svědčí o tom, že jste dobří v kreslení, v angličtině,
v plavání, ve fotbale, nebo také ve skládání a házení vlaštovek, v rozesmátí
ostatních, v organizování party... Někteří z vás svoje věty „podpořili“
obrázky a smajlíky, což nás vždycky baví.  Nejzajímavější odpovědi zde
uvádíme.
ODPOVĚDI

Baví mě, když kreslím obrázky druhým, třeba naší paní učitelce,
protože se jí líbí a doma si je asi dává na nástěnku.
Myslím, že mně dobře jde tenis, protože co jsem měl hrát za dva roky,
hraju už teď.
Jsem dobrý v tom, že vím hodně o Bohu, protože mě pater Zadina, když
se ptal, musel zastavit.
Myslím si, že jsem dobrý ve fotbale. Doma si ale myslí, že jsem dobrý
v domácnosti.
Strašně moc jsem dobrá v surfování, ale zatím jsem to nikdy
nezkoušela.
Myslím, že jsem dobrá v češtině. Ukážou přijímačky.
Umím pomáhat. (A dělám to rád.)
V mém životě byl zatím největší úspěch najít si přátele.

Jsem dobrý v tom, že dokážu udržet tajemství. A zažívám úspěchy,
když něco opravím a uznávají mě doma za rodinného IT.
Úspěch zažívám v tom, že jsem schopná postarat se i o menší děti a
zaujmout je.
Umím se vcítit do druhých, umím naslouchat a neumím nenávidět.
Cítím uznání, když se naučím věc, která mi dlouhou dobu nešla.
Myslím, že jsem dobrá, nebo spíš výjimečná v dospělosti. Jde mi logické
myšlení, jsem vyspělejší a rozumnější než mí vrstevníci. Logika mě
spojuje s matematikou a fyzikou…

