Zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy, Nová Ves nad
Popelkou, příspěvkové organizace
Školní rok 2018/2019
Školní rok jsme slavnostně zahájili 3. září 2018. Děti přišel přivítat pan starosta.
Do prvního ročníku nastoupili 2 žáci: Tobiáš Trnka a Marek Fišar. Do druhého ročníku
nastoupili 2 žáci: Elena Majcher a Jan Vodička. Do třetího ročníku nastoupili 3 žáci:
Diviš Matys, Jakub Zamlar a Matyáš Vodička.
Do pátého ročníku nastoupily 3 žákyně: Karolína Matysová, Klára Konopáčová a Elen
Velebilová.
Byla otevřena jedna třída se čtyřmi ročníky (1., 2., 3. a 5. roč.) s počtem 10 žáků.
Třídní učitelkou byla Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová ( úvazek 0,72) . Hodiny
pracovních činností, výtvarnou výchovu, prvouku, přírodovědu, vlastivědu, tělesnou
výchovu, informatiku a anglický jazyk vyučovala Mgr. Zuzana Boučková
V ŠD bylo zapsáno 7 dětí. Kroužky v rámci ŠD navštěvovalo 7 dětí.
Od září po celý školní rok probíhal vždy ve čtvrtek (lichý týden) pro děti ZŠ
dramatický kroužek, který vedla Mgr. Kateřina Emeriaud Jandová . Na kroužku děti
rozvíjely své komunikační dovednosti, rozvíjely tvořivost, schopnost improvizace a to
pomocí divadelních technik a cvičení. Společně připravily dvě divadelní představení,
které zahrály pro rodiče a přátelé školy ( ve vánočním čase Pastýřská hra a na konci
školního roku pohádku Dlouhý, široký a bystrozraký). V sudé týdny ve čtvrtek a poté ve
druhém pololetí i v úterý probíhal kroužek vyrábění ze dřeva, který vedl pedagog Mgr.
Marek Vodička. V prvním pololetí v úterý probíhal kroužek „Šikovné ruce“, který vedla
Mgr. Jitka Červená.
V MŠ a ŠD působily paní učitelky: Dana Crhová a Eva Bártová.
O chod školy, její čistotu a pořádek se starala školnice Ilona Svobodová.
Výborná jídla vařily pro děti, zaměstnance a občany Nové Vsi nad Popelkou kuchařky
Libuše Syrovátková a Danuše Paulů. Vedoucí školní jídelny je Ilona Svobodová.

Akce kulturní a sportovní a doplnění výuky

V září až listopadu všechny děti ZŠ absolvovaly plavecký výcvik v Jičíně.
V dubnu jsme s dětmi oslavili Den Země. Vyčistili jsme blízké okolí školy. Povídali si,
jak je možné chránit a pečovat o Zemi, kde žijeme. Ošetřili jsme stromky, které jsme
roky předtím vysadili.

Na začátku května jsme tradičně na školní zahradě pořádali společně pro děti MŠ a ZŠ
„Pálení čarodějnic“.
V červnu jsme s dětmi podnikli výlet do Babiččina údolí, prohlédli jsme si krásný zámek, na kterém trávila čas Kateřina Vilemína Zaháňská, navštívili jsme Rudrův mlýn v
Ratibořickém údolí a také jsme viděli místní splav. Vlakem jsme se bezpečně dostali zase
domů.
Během roku se děti v rámci HV učily základům hraní na zobcovou flétnu.
Také letos jsme se starali během roku o malou zahrádku, kde nám vyrostly saláty a
hrášky, možná se na podzim dočkáme i mrkviček.

Mimoškolní činnosti a spolupráce s rodiči a s obcí
1. Spolupráce s obcí
V prosinci žáci ZŠ zahráli a zazpívali vánoční písně na posledním zasedání obce
roku 2018.
Na konci června se žáci ZŠ na zasedání obce rozloučili s uplynulým školním
rokem v rytmu letně laděných písní.
Děti z MŠ vystoupily na Mikulášské besídce pořádané obcí a potěšily básničkami
a písněmi.
Děti z MŠ doprovodily svou recitací básniček vítání občánků.

2. Mimoškolní činnosti
V listopadu se uskutečnilo ve škole pro děti ZŠ i MŠ a jejich rodiče Martinské
setkání. S dětmi jsme upekli martinské rohlíčky. Při setkání si zahráli příběh – legendu
o sv. Martinovi. Za zpěvu písní děti putovaly s vlastnoručně vyrobenou lucerničkou
tmou, aby se rozdělily s žebrákem o martinské rohlíčky. Letos děti překvapil sv. Martin,
který v temném večeru přijel na koni do vesnice. Na zahradě jim potom nechal zlaté
podkovičky.
Advent jsme otevřeli v prostorách školy společně s dětmi ZŠ i MŠ a jejich rodiči
Adventním setkáním. Z malé slavnosti se zpěvem adventních písní si každé dítě domů
odnášelo zapálenou svíčku- adventní světýlko.
V předvečer svátku sv. Mikuláše přišel na školní zahradu sv. Mikuláš s anděly a
čerty. Děti prožily slavnostní podvečer společně s rodiči.
V prosinci 2018 proběhla Vánoční besídka. Děti si připravily pro své blízké hezký
program. Děti ze ZŠ zazpívaly a zarecitovaly a děti z MŠ také zazpívaly a zarecitovaly.

Po vystoupení si děti spolu s rodiči užily předvánoční vyrábění, každý si domů odnesl
hezké vánoční ozdoby a drobnosti.
V prosinci děti ze ZŠ zahrály Pastýřskou hru pro stařečky a stařenky v Domově
důchodců v Jičíně. Toto vánoční představení také zahrály na malém vánočním
jarmarku před Nadací Tabor v Nové Vsi nad Popelkou.
V březnu jsme již tradičně uspořádali Masopustní veselí s průvodem masek obcí
a tancem, hudbou. Průvod jsme zakončili na školní zahradě u prvního
po-zimního ohně. Byla to velmi podařená akce plná radosti, zábavy, dobrot, tance
a hudby.
V dubnu jsme se společně s dětmi ZŠ i MŠ, rodiči, přáteli školy a pár
novoveskými občany rozloučili se zimou a přivítali jaro na Jarní slavnosti- vynášení
Moreny. Za zpěvu písní a doprovodu říkadel, které se děti ze ZŠ naučily, jsme hořící
Smrtku vhodili do Popelky a ta odplula ze Vsi. Po té jsme zpěvem přivítali jaro.
V dubnu před Velikonocemi jsme společně uspořádali jarní a velikonoční
vyrábění pro rodiče s dětmi. Během odpoledne vzniklo plno překrásných velikonočních
a jarních dekorací a ozdob.
V květnu jsme společně uspořádali netradiční odpoledne k příležitosti svátku
matek. Děti si připravily písně a básně pro potěšení svých maminek. Na maminky pak
čekalo překvapení - dětmi vyrobené dárky a připravené občerstvení.
V květnu jsme také s dětmi ZŠ oslavili Den studánek. Vydali jsme se vyčistit
pramínek s pitnou vodou v nedalekém lese.
Na konci června jsme s dětmi oslavili svátek sv. Jana- na malé svatojánské
slavnosti. Počasí nám letos dovolilo zapálit svatojánský oheň. Potom jsme s dětmi
nasbírali čarovné svatojánské bylinky.
Největším zážitkem pro děti byla společně strávená noc ve školní třídě.
V červnu jsme připravili pro rodiče a přátele školy malou slavnost s výstavou
obrázků dětí ZŠ, kde hlavním programem bylo představení pohádky Dlouhý, široký a
bystrozraký.

V Nové Vsi nad Popelkou 30.6.2019

Mgr. Zuzana Boučková
V zastoupení ředitelky školy

