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Milé děti,
představujeme vám nový časopis, ve kterém si můžete přečíst zprávy
ze života naší školy. Máte v ruce vánoční vydání, které vám pomůže
zpříjemnit čekání na Ježíška.

24. října jsme šli na vlastivědnou vycházku na Vyšehrad. Vycházka
byla tématicky zaměřená na staré české pověsti. Prohlédli jsme si
místa, kde se podle pověstí odehrávaly významné události pro náš
stát.

Do dalšího vydání časopisu rádi uvítáme vaše nápady, obrázky. ...

Jak jsme prožili podzim...
3. září jsme přivítali prvňáčky a děti v přípravné třídě. Bylo veselo a
žádné slzičky!
Poznáváme Prahu a učíme se poslouchat paní učitelky
a jezdit MHD bez nehod.
18. září jsme navštívili Pražský hrad a Zlatou uličku. Prohlédli jsme si
krásně opravené domky řemeslníků, věštkyně i stráže. Měli jsme tak
možnost se seznámit se životem lidí v dávných dobách.

Úkol: Poznáš, co je na obrázku?

_______________________________________
Sportujeme...
V říjnu jsme začali na oblíbené plavání. Máme moc hodné plavčíky,
kteří se starají, abychom se neutopili. ☺

Projekt advent...
V týdnu od 3. prosince probíhaly adventní dílny. Seznámili jsme se
se staročeskými tradicemi a obyčeji. Společně jsme ozdobili
vánoční stromeček a přivítali jsme advent zpíváním koled. Vyrobili
jsme také překvapení pro maminky.
Kdo chodí 5. prosince rozdávat nadílku?
a) Santa Claus
b) Ježíšek
c) Mikuláš
Uhodl jsi správnou odpověď? Obrázek si můžeš vybarvit.

5. listopadu jsme se zúčastnili sportovních her, které pro nás připravili
trenéři z Beach arény Praha na Strahově. Čekaly na nás různé soutěže,
hry v písku a zajímavé odměny.

Čekáme na Ježíška - hádanky a kvízy …...

Kudy ven z bludiště?

Přečti si vánoční říkanku.

Vánoční kapr
Ve vaničce máme kapra
a nechce si s námi hrát.
Pořád bručí: „Safra, safra,
tyhle svátky nemám rád!“
11. prosince rádi přivítáme naše rodiče i rodiče budoucích
prvňáčků na Dni otevřených dveří.

POZVÁNKA
na Den otevřených dveří pro rodiče
Milé maminky a milí tatínkové,

Kolik je svíček na adventním věnci?
a) 2
b) 4
c) 1

přijďte se na nás podívat 11. prosince od v 10.00 hodin do
školy. Můžete si prohlédnout naši práci, společně si
zazpíváme a promítneme si fotografie ze školních akcí.
Těší se na vás vaše děti

Novoroční předsevzetí......
Rok 2012 zakončíme vánoční besídkou a všem přejeme krásné a klidné
vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce!

PF 2013

Novoroční předsevzetí si dávají lidé, kteří chtějí v novém roce něco
změnit k lepšímu.
Napiš nebo namaluj své novoroční předsevzetí.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

podpis ___________________________
Úkol: Najdi na obrázcích tyto věci a zakroužkuj to, co souvisí s Vánoci
zelenou pastelkou. Dopravní prostředky vybarvi.
Zazpívej si s tátou a mámou koledu.

Nesem vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchejte.
Z Betlémské, krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.
Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista Pána
jej ovinula a zavinula
plenčičkama.

