
 

ZŠ a MŠ JAVORNÍK 
     

    CO JE NOVÉHO? 

 Uplynulo několik měsíců a my vám 
opět přinášíme informace z naší školy 
a školky. Počasí nám letošní zimu 
bohužel moc nepřálo. Sněhu vystačilo 
sotva na jednoho sněhuláka, malé iglú 
a pár pořádných sáňkovaček. Veselá 
nálada nás však neopouští a čas 
společně strávený si dokážeme užít. 
Ani ve druhém pololetí nebude nouze 
o zajímavé akce… 

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY A MŠ 



 

 

PÍŠEME ZNÁMÝM OSOBNOSTEM 

V rámci hodin českého jazyka se žáci třetí až páté 
třídy zúčastnili projektu „PÍŠEME ZNÁMÝM 
OSOBNOSTEM“. Úkolem bylo vybrat si osobnost, 
která děti inspirovala, zajímá je, nebo je pro ně 
jiným způsobem důležitá. 

 

Do této chvíle dětem 
odpověděla skupina Mirai i s 
malým dárkem, videopozdrav 
poslal také youtuber 
HouseBox. Výtvarník a grafik 

Martin Sodomka potěšil osobní 
návštěvou školy, kde s námi chvíli 
pobesedoval a podepsal knihy. 
František Černý ze skupiny 
Čechomor uspořádal ve škole 
komorní odpolední koncert a 
zodpověděl mnoho dotazů. Spolu 
s dětmi čekáme na další odpovědi a 
zážitky. 

 

 



 

 Poslední dva 
únorové týdny 
patřily v naší škole 
a školce především 
Masopustu. 

Období zábavy, hudby, smíchu, 
radosti a hodování, a my jsme 
si všeho do sytosti užili. 
Nechyběla ochutnávka specialit 
ze zabíjačkových hodů, pečení 
rohlíků, ani smažení koblížků. 
Téma jsme zakončili 
karnevalovým veselím, 
ochutnáváním dobrot a 
spoustou her. 

 

    ŠKOLA VOLÁ ANEB ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 

S blížící se dobou zápisů, v rámci spolupráce a provázanosti obou organizací, 
navštěvují předškoláci školu, kde pro ně paní učitelka Míša připravuje pracovní 
listy a aktivity zaměřené na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. 
Děti se do školy těší, ale mnohdy úplně nevědí, co od ní čekat. 

Jak vypadá škola? Co je 
to přestávka? Jak je 
těžká aktovka a co v ní 
budu nosit? Na tyto a 
mnohé dalších otázek 
dostávají děti odpovědi. 
Každým týdnem se cítí 
jistěji. Věříme, že 
přechod do první třídy 
pro ně bude příjemný. 

 



https://www.facebook.com/zs_a_ms_javornik/ 
http://www.zsms-javornik.cz/ 

Javorník 61, 568 02 Svitavy 
Telefon: 725 915 056 

 

 

     JARNÍ AKCE 

Už jste někdy vynášeli Moranu? My ano a stejně jako každý rok jsme i letos 
přivítali jaro, a to v úterý 21. 3. 2023. Nebylo to však vůbec jednoduché, paní 
Zima si na nás připravila všelijaké 
záludnosti a své vlády se nechtěla 
nechat snadno zbavit. Jaké to celé 
bylo? Podívejte se na FB školy a 
uvidíte  

 

 

 

 

 

Jaro už je v plném proudu a v budově základní školy 
proběhla v úterý 28. 3. od 15:00 velikonoční dílna. 
Zážitky z akce pro děti, rodiče, ale i veřejnost Vám 
s radostí přineseme v příštím občasníku. 

 

 

Do svých diářů a kalendářů si 
nezapomeňte poznamenat ani další akci. 
Uplynul celý rok a vaše košťata již 
určitě stojí netrpělivě v koutě. S radostí 
oznamujeme, že čarodějnický slet bude! 
Hranici zapálíme ve čtvrtek 27. 4. 2023 
v 15:00 hod na školní zahradě. O 
čarodějnické úkoly a zábavu nebude 
nouze. 

 

 

Přejeme vám krásné jarní dny a těšíme se na společná setkání! 

ZŠ A MŠ JAVORNÍK  

 


