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Na slovíčko…
Vážení rodiče, milí žáci,
držíte v rukách nové vydání našeho školního občasníku „Na slovíčko“, ve kterém
Vám přinášíme orientační přehled dění na naší škole. V předvánočním čase
chystáme několik tradičních akcí, zejména adventní tvoření. Velice si Vážíme
spolupráce s Vámi i Vašeho úsilí, které vynakládáte při studiu, či podpoře studia
Vašich dětí.
Přeji požehnaný Advent

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy
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15.00 – 17.00 Adventní tvoření
8.00 – 10.00 Žehnání adventních věnců (třídy)
7.15
Roráty (školní kaple)
a… možná přijde Mikuláš (1. st.)
8.00 – 13.00 ZOO Dvůr K. n. L. – „Ozdob nám
stromeček“ (1. st.)
7.15
Třídní bohoslužba (8. A)
10.00
Adventní koncert BiGy (kostel PM)
7.15
Sběr papíru
7.15
Třídní bohoslužba (9. A)
8.15
Mše svatá (katedrála)
a třídní vánoční posezení
Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Tříkrálová sbírka
8.00 – 12.00 Fotbalový turnaj (3. – 5. tř.)
„O pohár Jana Pavla II.“
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Informativní schůzka s rodiči –
příprava na 1. sv. přijímání (šk. jíd.)
7.15
Sběr papíru
8.00 – 10.00 Bruslení (1. st.)
8.00 – 12.00 Fotbalový turnaj (1. – 2. tř.)
„O pohár Jana Pavla II.)
8.00 – 10.00 Bruslení (1. st.)
Pololetní výpis vysvědčení
Pololetní prázdniny
8.00 – 10.00 Bruslení (1. st.)
Anglické divadlo;
9.00 – 10.00 „Green eggs and ham“ (2. – 3. tř.)
10.00 – 11.00 „Murder Mystery (4. – 5. tř.)
10.00 – 12.30 Přehlídka dětských recitátorů (1. st.),
školní kolo
7.15
Sběr papíru
8.00 – 10.00 Bruslení (1. st.)
11.30 – 13.00 Anglické divadlo
„Last Wish (8. A 9. tř.)
Den otevřených dveří
Jarní prázdniny

CO NÁS ČEKÁ…
S přicházejícím adventním časem se žáci mohou těšit nejen na to, co se ve škole
naučí, ale také na předvánočně laděné akce, např. oblíbené Adventní tvoření,
návštěvu dvorské ZOO spojenou se zdobením stromečků, nebo na programy
Poselství křesťanských svátků. Na začátku nového roku nás čeká fotbalový turnaj
„O pohár Jana Pavla II.“, nebo školní kolo Přehlídky recitátorů, připravujeme
koncert Prague Cello Quartet ve filharmonii, návštěvu Mobilního planetária na
naší škole a další. V dlouhých zimních večerech by někoho mohla zlákat četba –
školní knihovnu můžete navštívit každou středu o velké přestávce – aktuálně
jsme do ní zařadili knihy současných autorů (Petr Sís, Jiří Černý, Iva Vodrážková,
Petr Nikl, František Tichý, Lucie Hlavinková…).
Přejeme vám krásně prožitý Advent.

BRUSLENÍ
Žáci 1. – 5. tříd zahájí v úterý 15. 1. 2019 kurz bruslení (cca 10 lekcí). Bruslení na
zimním stadionu předpokládá nabroušené brusle, savý hadr na otření nožů,
sportovní teplé oblečení, čepici a pevné rukavice. Odchod ze školy každé úterý
v 7.45 h (v režii třídních učitelů). Cena 15 Kč/hod (vybírají třídní učitelé).

Mgr. Helena Nerudová

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Podobně jako v minulých letech nabízíme především žákům třetích tříd přípravu
na první svaté přijímání. Setkávat se budeme ve škole mimo hodiny náboženství.
Příprava bude spočívat ve čtyřech setkáních, počítáme s účastí rodičů i dětí. První
schůzka, která bude mít čistě informativní charakter, se uskuteční ve středu 9.
ledna 2019 v 16.00 v jídelně školy. Nezapomeňte si vzít s sebou diáře. Účast dětí
na této schůzce není povinná. Pokud o přípravu na první svaté přijímání máte
zájem, ale nehodí se vám termín informační schůzky, ozvěte se předem.
Na viděnou se těší

P. Jan Šlégr
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

ANKETA
OTÁZKA

Co si přeješ do nového roku?
ODPOVĚDI

Přeju všem hodně štěstí, zdraví a více ovoce do škol. (4. tř.)
Přála bych si, abychom měli větší hřiště a větší tělocvičnu a aby škola
byla vůbec trochu větší. (4. tř.)
Přeju si, abych byla chytrá. (2. tř.)
Přála bych si delší přestávky a pořád hodnou paní učitelku. (2. tř.)
Přeju si, aby v zimě sněžilo, a přeju si brášku. (2. tř.)
Přeju si dostat se na biskupské gymnázium a potkat Patrika Rybára.
(5. tř.)
Přál bych si najít nový živočišný druh. (5. tř.)
Přeju si, abych se choval normálně. (5. tř.)
Přála bych si, abychom se nehádali. (6. tř.)
Děkujeme všem pisatelům za jejich odpovědi, které byly v mnohém velmi
upřímné a osobní. Děkujeme všem, kteří ve svých přáních mysleli na
druhé. Děkujeme všem, kteří si přejí krásnou a velkou školu a přejeme
sobě navzájem, aby se tato naše přání postupně plnila.
A jedno extra přání na závěr. 
Já bych si přál, aby učitelky dostávaly větší plat, protože jsme se kvůli
nim hodně naučili. Ale háček je v tom, jestli pan ředitel má ještě
dostatek peněz. – Prosím, jestli toto přání půjde napsat, budu rád!
(4. tř.)

