ZPRAVODAJ - příloha
OBCE LIPNO NAD VLTAVOU
Číslo 02/2015

■

Květen

■

Náklad 310 ks

■

Zdarma

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhl zápis dětí do 1. třídy. Všechny děti při plnění rozmanitých úkolů velmi hladce prozkoumaly
pohádkovou říši a došly k potřebnému cíli. Všem patří veliká pochvala.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY bude probíhat v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2015 . Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem
V úterý 7. 4. 2015 k nám přijel ilustrátor a malíř Adolf Dudek představit své ilustrace v dětských knihách a časopisech svým osobitým,
energickým a svérázným projevem. Celým vystoupením nás provázely jeho kresby, do nichž jsme byli všichni zapojeni. Pan Dudek
nás vtáhl do dějů pohádek, které by nám všem měly být známé, např. O veliké řepě, O Šípkové Růžence, O Koblížkovi a O perníkové
chaloupce. Svým neuvěřitelným smyslem pro humor do nás pan malíř vlil neskutečné množství pozitivní energie.

Divadelní představení
Víte, proč nepřišlo jaro? Na tuto otázku nám přijelo odpovědět Divadélko Kos z Českých
Budějovic. Skřítek Čepička nám totiž zaspal. Je to pěkný lenoch a jeho úkolem bylo celý
palouček probudit ze zimního spánku za pomoci své kamarádky Konvičky a připravit se na
Velikonoce. Naštěstí za pomoci dětí a jimi říkaných básniček se vše podařilo, na paloučku již
nebyla sněhová pokrývka a jaro s Velikonocemi mohlo začít.
Plavecký výcvik
Od 10. do 21. dubna 2015 se uskutečnil plavecký výcvik, který probíhal v určené dny během
dopoledních hodin. Instruktoři Standa, Bára a Aneta naše děti pečlivě a s velkou trpělivostí připravovali na plavecké závody, abychom
co nejlépe obstáli. Žáci trénovali různé plavecké styly a zbyl čas i na vodní hry a soutěže.

Příloha

Zpravodaj Obce Lipno nad Vltavou

Lipenský Plaváček
Náš plavecký výcvik byl zakončen Lipenským Plaváčkem, což jsou plavecké závody málotřídních škol, které každý rok pořádáme
v Aquaworldu Lipno.
Tentokrát se zúčastnilo 7 škol (Borová Lada, Černá v Pošumaví, Dolní Třebonín, Horní Dvořiště, Lipno nad Vltavou, Přídolí, Zubčice)
s 57 dětskými závodníky. Všechny děti plavaly, co jim síly stačily.
Z našich na stupních vítězů stáli: 1. místo:
2. místo:
2. místo:
2. místo:
3. místo:
3. místo:

Marek Papaj /3. roč./
Adam Fatur /1. roč./
Luděk Máčka /5. roč./
Marianne Sahli /5. roč./
Sophie Veberová /1. roč./
Natalie Mészárosová /3. roč./

Medailistům i dalším našim plavcům /Petr Lacina, Michal Mušák, Matyáš Šilhan/ děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci naší školy.
Závody jsou vždy ukončeny štafetou, při které se bojuje o putovní pohár. Tento rok nám ho již potřetí „vyfoukli“ borci z Borové Lady.
Nakonec se rozdávaly medaile, poháry, trička, čepice a sladké balíčky.
Celým programem nás provázel jako každý rok velice vtipný pan Ptáček alias Martin Šána a poděkování také patří vrchnímu
časoměřiči Pavlovi Sládkovi a ochotnému plavčíkovi Petrovi Hankovi. Za odměnu ještě všichni účastníci závodů dostali dvě jízdy na
bobové dráze a k tomu malé občerstvení bábovku se šlehačkou a limonádu. A pro naše závodníky čekalo další překvapení v podobě
pozvání od pana Mrkáčka do restaurace H&M Steak, kde děti dostaly obrovskou pizzu a zmrzlinu k tomu. Tímto mu velice děkujeme.
Bylo to skvělé zakončení velice náročného a přesto krásného dne.

