PŘIPRAVTE SE, ZAČÍNÁME – 1. ZÁŘÍ
Sluníčko už méně hřeje a vlaštovky se začínají chystat na odlet do teplých
krajin. Paní učitelky jsou nedočkavé a děti si zvykají na ranní vstávání.
Nejistí či natěšení jsou také prvňáčci, kteří jen tuší, co je čeká.
Prvňáčci přivítali školní rok spolu se svými
rodiči, někteří i prarodiči. Všechny ve škole
uvítal pan starosta, který předal prvňáčkům
dárek a popřál všem do nového školního roku
hodně sil. Letos se nás v 1. třídě sešlo opravdu
hodně, je nás 19. Školní rok jsme zahájili
povídáním na koberci, otvíráním dárečků,
malováním ručiček a týmovou hrou rodičů a
dětí.

Druháci

I pro druháky bylo ve škole
překvapení. Na chvíli budou mít
novou paní učitelku. První školní den
strávili s paní učitelkou a s paní
asistentkou prohlížením nových
učebnic a pracovních sešitů, ve
kterých byla spousta krásných
obrázků a informací. Po zahájení
školního roku si sbalili své aktovky a
šli se pochlubit svým rodičům.
Přejeme jim, ať se jim daří!

Třeťáci
Na třeťáky čekalo po prázdninách několik novinek. Nová třída, kterou si první
den důkladně prohlédli, nová třídní učitelka a nová paní asistentka, s kterými se
dosud potkávali jen na chodbách.
Stihli si ještě najít to nejlepší místo
v lavici, popovídat s kamarády,
vyfotit a už běželi domů vstřebat
nové zážitky. Tak ať se jim ve třetí
třídě dobře daří.

Čtvrťáci
Naši ostřílení čtvrťáci usedli do lavic své známé třídy, kterou navštěvují již čtvrtý
rok po sobě a s očekáváním
zahájili nový školní rok.
Třída se jim upravila opět
dle jejich potřeb a
požadavků paní učitelky.
V rozvrhu jim přibyly nové
předměty a s nimi přišly i
jiné paní učitelky. Držíme
našim čtvrťákům palce, ať
se
jim
v nastávajícím
školním roce dobře daří,
sklidí mnoho studijních
úspěchů a získají spoustu
dobrých zážitků.

Páťáci
Na naše nejstarší páťáky čekalo hned 1. září nové prostředí. Třídu, kterou
obývali minulý rok, přenechali mladším žákům a s chutí přešli do nově
zmodernizované třídy bývalých páťáků. S novým územím se žáci seznamovali až
druhý týden, neboť první školní dny prožili na dvoudenním výletě v rekreačním
středisku Pod Templštýnem. Věříme, že útulnější prostředí bude pro poslední
rok prospěšné, získají v něm spoustu studijních úspěchů, a hlavně mnoho
skvělých zážitků.

