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Úvodní slovo

Již po páté byl pro nás začátek školního roku „akční“,
protože jsme hned ve dvou dnech (7. září a 9. září)
pořádaly v parku pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ interaktivní
pohádku - „Sněhurka a ??? trpaslíků“. A proč ty
otazníky? Trpaslíky si totiž zahrály všechny příchozí
děti a my nikdy nevěděli, kolik jich přesně bude.
V pátek 9. září jsme také slavnostní vernisáží zahájili
výstavu loňských absolventů výtvarného oboru.
Poděkování patří paní učitelce Svobodové, která na
vernisáži zazpívala, a hlavně pak paním učitelkám
Markétě Lhotové a Jarušce Hruškové, které výstavu se
svými žáky připravily. Výstava trvá do 30. listopadu a
jste všichni srdečně zváni!
Z dalších akcí, které jsme uspořádali, nebo se na nich
podíleli, můžeme jmenovat: - sportovní den v parku,
dopravní výchovu a zdravovědu pro ZŠ, pěvecké
vystoupení při slavnostním otevření hřiště, promítání
pohádky pro děti ze školního klubu a veřejnost v
DDM.

Martina Zemková



A co nás čeká v říjnu?

středa 5. 10. (14:00) – Vystoupení fléten ke Dni seniorů v
Národním domě
pátek 7. 10. (18:00) – Koncert žáků ZUŠ k 150. výročí
gymnázia v Hostinném
sobota 8. 10. (10:00) – Vystoupení flétnového souboru v
gymnáziu
středa 19. 10. (8:00 – 11:30) – Polytechnické dílny v DDM
pro 7. třídy ZŠ 
středa 19. 10. (18:00) – Podzimáček I. (koncert žáků do
10 let v Národním domě)
čtvrtek 20. 10. (18:00) – Podzimáček II. (koncert žáků do
10 let v Národním domě)
středa 26. 10. – Celodenní výlet do Lunaparku v Liberci
čtvrtek 27. 10. (13:00 – 21:00) – Laser Game v Jaroměři
(pro děti od 12 let)
čtvrtek 27. 10. – Celodenní výlet do Domu přírody v
Dolánkách (pro děti od 9 let)
pondělí 31. 10. (8:00 – 11:30) – Podzimní dílničky pro
děti z 2. tříd ZŠ

A určitě na vás bude čekat další promítání s
popcornem…
Tak si ho nenechte ujít! 
                                                                                                                
                                                                                   Martina Zemková



Jak se náš Sbor stal na malý okamžik
fotbalovým týmem…

V sobotu 17. září měl náš pěvecký sbor tu čest zazpívat
na otevření Víceúčelového hřiště v Hostinném. Jako
správný tým jsme s děvčaty oblékly fotbalové dresy a
zazpívaly písně jako: Zelená je tráva, Všichni jsou už v
Mexiku a na závěr také Nechte vlajky vlát. Počasí nám
příliš nepřálo, ale i přesto jsme si toto vystoupení užily. 

                                              Kapitánka týmu Iva Svobodová





Školní klub ,„KLUBÍČKO“

Začátek školního roku v Klubíčku probíhal v duchu
dokončovacích prací ve výstavbě venkovního výtahu. 
Kdo mohl, přišel pomoci s úklidem, aby mohly naše děti přijít 
do čistého prostředí.
Klubíčko bylo smutné, protože veškerá výzdoba musela před
prázdninami dolů. To už ale od poloviny měsíce neplatí. Z
našich nástěnek se začaly usmívat děti, které u nás na táborech
trávily prázdniny a báječně si to s našimi vedoucími užily.
Postupně k nám do Klubíčka přicházely děti a samy začaly tvořit
obrázky s podzimní tématikou, které už zdobí naší chodbu.
Zkrátka, když k nám přijdete, můžete cítit útulnou atmosféru.
Mimo jiné jsme si také stihli zařádit na naší zahradě, která je
pro nás stále velikou novinkou a moc se z toho všichni
radujeme.
Ke konci měsíce proběhlo v učebně U slunce promítání
animáku ,,Rakeťák“, u kterého jsme se nasmáli a pochutnali si
na slaném popcornu.
Byli jsme moc rádi, že mezi nás dorazily i děti, které nechodí do
Klubíčka.

Jsme tu dobrá parta, a proto přijď mezi nás i Ty!

 



A co nás čeká v „KLUBÍČKU“ v měsíci říjnu?
 
 - dlabání a zdobení dýní
 - halloweenské tvoření
 - promítání animáčku









 SOUTĚŽ  O CENY
NAJDI 8 ROZDÍLŮ

Jméno a příjmení..................................................................



SOUTĚŽ O CENY V DDM
 NAJDI 8 ROZDÍLŮ NA DRUHÉM OBRÁZKU.

Jméno a příjmení..................................................................
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Výsledky soutěže z čísla 08/09:
 

Adéla Mádlová
Eliška Vaňková
Jakub Kudláček

 


