škola

Školní ﬂorbal
Stejně jako každý rok je v naší škole
provozován kroužek florbalu. Letos
se přihlásilo 86 ﬂorbalistů a ﬂorbalistek, kteří ho mohou navštěvovat vždy
ve čtvrtek – starší 6.–9. třída chlapci
a dívky, v pátek pak žáci prvního stupně ZŠ.
Soutěže mezi školami, kter ých se
každoročně zúčastňujeme, se ještě
nerozběhly, ale my jsme již náš 1. turnaj
ve spolupráci se Svobodnou obecnou
školou z Jablonce n. N. uspořádali.
Turnaje se zúčastnilo 14 družstev, která
byla rozdělena do dvou skupin. Za velkého povzbuzování byly k vidění velmi
zajímavé výkony, ale také radost a občas
i ten pláč.
Výsledky
mladší
1. Ajax – Augsten J., Doleček, Kapras,
Poune
2. Sparta – Vodička, Šich, Burdych,
Volech
3. Zubáci – Lexa, Bradáč V., Malý,
Mizerová, Massalema A.
starší
1. Maﬁáni – Jablonečáci
2. Albrechtičtí – Albrechtičáci
3. Drtiči – Hotovec Š., Morávek P.,
Pipek F., Lindr A.
Sportu zdar! A. S.

Poděkování
Děti a kolektiv mateřské školy
děkují všem sponzorům, kteří na ně
ani letos nezapomněli, a všem
dobrým lidem přejí krásné svátky
vánoční a v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Poděkování patří: zřizovateli MŠ
– městu Smržovka a pracovníkům
technick ých služeb, vedení ZŠ
Smržovka, kulturnímu středisku,
o. s. Michael, paní Dagmar Arnoštové, panu Patriku Bonnanovi, panu
Ivo Rašínovi, panu Petru Kadeřábkovi, paní Ireně Kobrové, panu Pavlu Krykorkovi, panu Jiřímu Černému, panu Vladimíru Hejralovi, panu
Jiřímu Hlavovi, panu Janu Kovalovi
a rodičům našich dětí.
D. Laštovičková
prosinec 2010

Den otevřených dveří
11. prosince od 9 do16 hodin
Vezměte do školy maminku, tatínka, babičku, dědečka, kamarády a známé,
ať vidí, jak naše škola vypadá a jak se učíme.

budova 1. stupně č. p. 828
9 hodin
9.30 hodin
9.30 hodin
10 hodin
10.30 hodin
11 hodin
11 hodin

zpívání Smržováčku na schodech
1. A – ukázka výuky
1. B – ukázka výuky
2. třída – třídní besídka
3. třída – divadlo, ukázka angličtiny s rodiči
4. třída – ze starých pověstí – žáci představení
tělocvična – ukázka výuky zdravotního tělocviku (protahování,
overbally,…)

Školní družina – podkroví
9–12 hodin
výstavka prací dětí ze školní družiny
výukové programy v počítačové učebně
keramická dílna
výroba drobných dárečků
ﬁlmy a prezentace ze života školy

budova 2. stupně č. p. 964
od 10 hodin
12–16 hodin
12–15 hodin

výroba skleněných zvonečků a šperků technikou tiffany
udělejte si dárečky za cenu materiálu
malování na hedvábí, dřevěné ozdoby, malování na sklo,
navlékání náramků
12–15 hodin zdobení perníčků a podávání kávy, čaje v kuchyňce
12–15 hodin deskové hry
12–15 hodin škola za školou, výukové programy, internet - počítačová
učebna
12–15 hodin dějepisné muzeum 1. a 2. světové války
12.30 hodin soutěž 5 proti 5 s pátou třídou
13 hodin mikroskopování s šestou třídou
14 hodin pokusy v chemii
14.30 hodin zdravý životní styl, měření tlaku
14–14.30 hodin spinning rodičů s dětmi
15 hodin divadelní představení 6. r., 7. r., 8. r., 9. r.
celoškolní ﬁnále v Kufru 6. r, 7. r., 8. r + 9. r.
pouštění prezentací žáků ze života školy

Školní jídelna
Zde si můžete od 11 do 12.30 hodin zajít na špagety nebo těstovinový salát.
Srdečně vás zvou žáci a jejich učitelé!
Drobné úpravy programu budou aktuálně zveřejněny v obou školách
na plakátech.
Smržovský zpravodaj
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