Můj první školní rok
ZŠ a MŠ IVAŇ

Do 1. třídy nastoupil/a:
Dubš Miroslav
Forman David
Grunová Sára
Holzmann Jan
Kejíková Šárka
Konečný Marek
Kovářová Eliška
Rozsívalová Nela
Třináctá Viktorie

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Svůj první školní den zažili v pondělí 4. září prvňáčci na Základní škole v Ivani. Po přivítání
všech dětí panem ředitelem v tělocvičně jsme se přesunuli do naší třídy. Celkem do 1. třídy
nastoupilo 9 žáků, z toho 5 dívek a 4 chlapci.
První den sice ve škole děti strávily jen hodinu, ale
v týdnu jsme vše pěkně dohnali. Je dobré, že děti se
mezi sebou dobře znají, navštěvovaly spolu ještě před
nedávnem mateřskou školu. Velice dobře mezi sebe
přijaly i dvě nová děvčata z Vranovic.
Vše jsme si první týden ukázali, ještě chvíli si pohráli a ten následující týden už skončila zábava
a začala „práce“. Učíme se o písmenkách, zkoušíme psát a číst, počítáme, bavíme se o světě
kolem nás, zpíváme si, malujeme, ale také sportujeme v tělocviku.

Doufám, že děti na svůj první školní
den budou v dobrém vzpomínat.

Dětem začala nová etapa života a já
všem mým prvňáčkům přeji mnoho
úspěchů a hlavně radosti na tváři.

CO ZAŽILI PRVŇÁCI V ZÁŘÍ A ŘÍJNU VE ŠKOLE
Pár momentů ze třídy. Učíme se písmenka. O přestávce si umíme odpočnout od učení.

Jsme moc rádi, že můžeme podnikat společné akce s našimi kamarády ze školky.

Divadlo ve škole
Do školy za námi přijelo divadlo Koráb a mohli jsme vidět pohádku O třech prasátkách.

Jedno prasátko bylo opravdu veliké a mělo ještě dva malé kamarády. V pohádce se objevil i zlý vlk.

Byli jsme napnutí až do úplného konce.

Révová víla
Vydali jsme se do vinohradů a přivítali jsme také podzimní „révovou vílu“.

Nakonec se nám ji podařilo najít a byla velice krásná.

Dokonce si pro nás víla nachystala i malou ochutnávku vinné šťávy. Potom jsme objevovali krásy
podzimu.

Děkujeme manželům Kvapilovým za pěkný zážitek.

Výtvarně – řemeslný ateliér
Na konci října jsme ještě stihli jednu zajímavou akci – Výstavu obrazů ve Výtvarně řemeslném ateliéru
u Máty.

Děti se mohly u obrazu, který se jim nejvíce líbil i vyfotit. Doufáme, že se nebude paní autorka zlobit.

Klukům se líbilo dílo, které vytvořil strýc Pavel.
Nezapomeneme se také podepsat do návštěvní knihy.

Děkujeme Mátě za možnost se podívat na výstavu a budeme se těšit zase příště.

LISTOPAD - PROSINEC 2017
Prvňáčci se ve škole nejen učí, ale účastní se i zajímavých akcí. Pojďte se poohlédnout s námi.
Wikiland
Ve Wikilandu se nám moc líbí.

Strašidelná knihovna v Pohořelicích

Nejprve nás paní knihovnice seznámila s pravidly v knihovně a potom už jsme po skupinkách navštívili
tajemný sklep. A byl opravdu strašidelný.

Přijelo za námi divadlo z Brna. Zahráli nám krásný příběh O kocouru Modroočkovi.

Čerti ve škole
Pátého prosince se z prvňáčků stali čertíci a užili jsme si čertovské řádění v tělocvičně.

Vánoce
Poslední den před vánočními prázdninami jsme si užili. Pod stromečkem děti našly krásné dárečky.
Zazpívali jsme si koledy, pustili si lodičky a zakončili pohádkou. A teď už honem rozbalovat.

Přišla zima do školy

Prožíváme Olympijské hry v Pchjongjangu.
Viktorka byla v samém dění v Olympijském parku v Brně. Dovezla nám ukázat spoustu věcí.

Jaro ve škole
Po té dlouhé zimě jsme se už těšili na jaro, a tak jsme šli vynášet Morenu, aby brzo přišlo.

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi.
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.“

Březen
Měsíc čtenářů. Do školy jsme si donesli oblíbenou knihu. Četli si z ní a vyprávěli to nejzajímavější z ní.
Umíme už všechna písmena.

Pasování čtenářů
Přijel k nám náš král Karel IV. a ten nás pasoval na čtenáře.

Recitace
Letos poprvé se prvňáci zúčastnili recitační soutěže ve škole. Byly moc šikovní. První místo vyhrála
Eliška, na druhém byla Viktorka a na třetím Sárinka. Eliška postoupila s básničkou do okresního kola
v Mikulově.

Už se blíží konec roku a hurá na výlet
Výlet Macocha

EKO den s Kometou
Letos po šesté se uskutečnil EKO den s Kometou. Tentokrát v Brně v Pisárkách. Naše škola není
žádným nováčkem, už jednou se ji podařilo vyhrát. Opět se pokusila pomoci přírodě a posbírala plno
odpadu z lesa a stala se vítězem. Byl to super den, hlavně když k nám přiřadili kapitána HC Komety
Leoše Čermáka. Užili jsme si i doprovodný program.

Pohár HC Komety u nás ve škole
Pohár T. G. Masaryka je putovní pohár pro mistra České republiky v ledním hokeji. Pohár je 73,8 cm
vysoký a váží 15 kg.

Jsem správný prvňák

1. Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.
2. Umím si uklidit své věci, správně uložit pomůcky do aktovky a udržuji
pořádek i ve svém okolí.
3. Správně vyslovuji všechny hlásky (tolerance r, ř) a dokážu určit, co slyším na
začátku slov.
4. Umím správně držet tužku, nůžky, pastelky, maluji všemi barvami a umím je
správně pojmenovat.
5. Počítám do dvaceti a znám základní geometrické tvary.
6. Umím popsat, co je na obrázku. Vím kde je nahoře, dole, vzadu, vpředu,
uprostřed, před, za, vpravo, vlevo.
7. Umím se slušně chovat u stolu při jídle, umím používat a správně držet
příbor, vím, že si před jídlem musím umýt ruce. Ruce si myji i po použití WC.
8. Umím se sám a rychle obléct a obout, umím zavázat tkaničky a zapínat
knoflíky.
9. Umím trpělivě poslouchat vyprávění pohádek a příběhů.
10. Umím být bez rodičů, pracuji s paní učitelkou a kamarádím se spolužáky.
Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, pomáhat, poslouchat a nelžu

Prázdninová básnička

1. Slunce svítí, řeka volá:

3. Někdo jede na tábor,

dneska už nám končí škola.

jiný učí zpívat sbor,

Vyrazíme na prázdniny,

lesních ptáků na palouku,

teď z nás bude někdo jiný.

hlavně že jsme přitom venku.

2. Nebudem psát úkoly,

4. Někdo letí do dálek,

nemusíme do školy.

chce poznávat celý svět.

Dva měsíce volna máme,

Jiný jede k babičce,

co s tím časem uděláme?

která žije v chatičce.

5. Ať je to tak nebo tak,
budeme si užívat!

Krásné prázdniny, hodně sluníčka
a báječných zážitků a dobré nálady přeje
třídní učitelka
Mgr. Jana Jičínská

