ŠKOLNÍ OKÉNKO
V ladenské základní škole se děti nejen pilně učí, ale také si užívají spoustu dalších zábavných,
tvořivých i poučných aktivit.
Žáci navštívili Muzeum v Břeclavi, kde si prohlédli krásnou výstavu s názvem Josef Lada – výběr
z díla. Obrázky byly doplněny odborným výkladem. Děti se pochlubily znalostmi o autorovi,
říkankami i pohádkami, které znají především ze školní četby.
V prostorách dvora mateřské školy jsme uspořádali Podzimní hrátky. Potěšila nás hojná účast dětí i
dospěláků. V pohodové atmosféře vznikala přímo umělecká díla z dýní a dalších podzimních
přírodnin.
Drakiáda, na jejíž přípravě spolupracuje škola s obcí, se tradičně konala na fotbalovém hřišti.
Letos děti čekalo několik soutěží – o nejnápaditějšího draka, komu drak vyletí nejvýše a komu
vydrží létat nejdéle. Všichni majitelé draků byli po zásluze odměněni a získali diplom za účast.
Následovalo opékání špekáčků. Z hřiště nás ve večerních hodinách vyhnala až dotěrná hejna
komárů.
V břeclavském kině Koruna jsme zhlédli zajímavou projekci s názvem Indonésie – po stopách
lidojedů. Školáci se seznámili s těžkým životem domorodců v pralese, který mohli srovnávat
s moderní civilizací. Viděli i spoustu cizokrajných zvířat, činnost sopky, těžbu nerostného bohatství,
rozdíly života ve městech a chudých osadách, zvyky a tradice jiných národů. Tato akce byla součástí
projektu Planeta Země roku 3000, do kterého se naše škola zapojila již v minulém roce, a v dalších
letech v něm chceme pokračovat.
Halloween je nepochybně příležitostí, jak si užít spoustu zábavy a legrace. Učíme se v nápaditých
i strašidelných kostýmech. Děti i učitelky se promění v čarodějnice, kostlivce, duchy, čerty, strašidla
a další nadpřirozené bytosti. Vše potom vyvrcholí v tělocvičně, kde máme diskotéku plnou her a
tanečních soutěží. Děti si odnáší nejen hezké vzpomínky, ale také diplomy a sladkou odměnu.
Žáci ze 4. a 5. ročníku si v počítačové učebně prověřili nejen své znalosti z informatiky, ale museli
potrápit své hlavičky i plněním úkolů z logického myšlení. Za splnění „BOBŘÍKA INFORMATIKY“
dostali všichni zúčastnění diplom.
Dne 3. prosince jsme si vyjeli na výlet do Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně. Pro
nejmladší žáčky zde byla přichystána pohádka „Návštěva z vesmíru“ a po ní se seznámili
s hvězdami, planetami a Měsícem. Starší školáčci putovali hvězdnou oblohou, podívali se na
několik souhvězdí, zastavili se na planetách i Měsíci. Na závěr viděli film „Astronaut“ o náročné
přípravě i práci člověka v kosmu. Výlet se stal hlavně zajímavým a netradičním rozšířením učiva
prvouky a přírodovědy.
Jak bývá před Vánocemi zvykem, v mateřské škole pozvaly paní učitelky s dětmi rodiče na
besídku s pěknými básničkami a písničkami. Besídky proběhly ve třídě Kuřátek 3. 12. a ve třídě
Berušek 4. 12. Maminky, tatínkové, babičky i dědečkové byli potěšeni předvánoční atmosférou
v mateřské škole a vystoupení jejich ratolestí jistě vyloudilo u mnohých dojetím i slzičku v oku.
Dopoledne, v pátek 5. prosince děti v obou školách netrpělivě čekaly, jestli je i letos navštíví
Mikuláš s čertem a andělem. Když se poslové pekel a nebes objevili, byli nadšeně přivítáni
připravenými básničkami a písničkami. Vloudila se i trošička strachu, jestli čert nepozná, že děti
občas maličko zlobí, ale převážila radost a spokojenost z veselého mikulášského nadělování.
Téhož dne večer předvedli třeťáci a čtvrťáci své kulturní vystoupení u příležitosti Mikulášské
nadílky a rozsvícení vánočního stromu u kostela, kterou každoročně pořádá Sdružení občanů

Ladné. Zarecitovali básničky o Mikuláších, čertech a andělech, zazpívali mikulášskou písničku a
koledy na zobcovou flétnu zahrála Zlatka Mrázová z páté třídy.
Na jarmarku, který se zde konal, se pochlubily děti ze školní družiny. Vyráběly s paní
vychovatelkou pěkné papírové svícny, které se lidem moc líbily a s radostí si je všechny koupili.
Ve spolupráci s obcí se druhou Adventní neděli 7. 12. sešli žáci základní školy a děti mateřské
školy na prostranství před multifunkční halou, kde předvedli svůj adventní program. Přestože byla
velká spousta diváků, kteří přišli vystoupení zhlédnout, naši aktéři se nezalekli a s velkým zápalem
a bez trémy ukázali, co umí. Program s dětmi připravily šikovné paní učitelky a paní vychovatelka
školní družiny, které si zaslouží velkou pochvalu za svou trpělivost a náročnou práci. Tato akce se
setkala s nadšeným ohlasem občanů Ladné, velmi nás to potěšilo a moc děkujeme.
Po celý prosinec ve škole probíhá spousta akcí, kterých se účastní nejen děti, ale i veřejnost.
Mateřskou školu ještě 8. 12. navštívil kouzelník, který děti upoutal svými kouzly a triky a také si
samy vyzkoušeli pár kouzel. V dalších dnech děti vyráběly vánoční ozdoby ze slaného těsta,
nazdobily si vánoční stromeček, u Kuřátek se pekly perníčky, Berušky zase tvořily z lineckého těsta.
Na „Vánoční dílny“, které proběhnou v mateřské škole 16. 12. jsou zváni i rodiče, kde se už jako
každý rok tak i letos budou vyrábět vánoční věnečky, svícny a další ozdoby na vánoční stůl. Nebude
chybět ani občerstvení, které rády připraví naše paní kuchařky. Přicházející Vánoce děti mateřské
školy ještě oslaví slavnostní svačinkou a rozbalením dárečků.
Paní učitelky připravily pro žáky vánoční dárek – návštěva výstavy „Betlémy od Podluží
k Vysočině“, kterou pořádá Městské muzeum a galerie Břeclav. Bude se na co dívat. Vystavují zde
umělci z Třebíče, Znojma, Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou a jejich Betlémy jsou vyrobeny
z různých materiálů – papír, keramika, dřevo, porcelán.
Po delší odmlce škola zahájila provoz nových webových stránek. V současné době se ještě
pracuje na jejich vylepšení, ale již nyní se zde můžete dozvědět spoustu informací, zhlédnout
fotografie z dění na naší škole a další zajímavosti. Více na: www.zsamsladna.cz.
Nezapomeňme zmínit novou multifunkční halu, kterou využíváme k maximální spokojenosti
našich žáků. Pravidelně se zde koná kroužek sportovních her, folklorní a samozřejmě také hodiny
tělesné výchovy. Vyučování je nyní pro žáky atraktivnější, zkouší si šplhy na tyči a cvičení na
kruzích, což předešlá cvičebna neumožňovala.
Na závěr Školního okénka bychom velmi rády poděkovaly všem, kteří nám při naší práci
pomáhají, podporují nás a škole fandí. Přejeme krásné, klidné Vánoce, plné pohody a štěstí a
dětem pod stromečkem mnoho splněných přání a radostí rozzářená očka. Do nového roku 2015
mnoho zdraví, lásky, spokojenosti a osobních úspěchů.
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