SOUKROMÁ ZŠ ADÉLKA MAŠOVICE
Japa to asi dopadne? Aneb Mašovický kozlík è. 2
Mašovický kozlík úspìšnì prošel druhým roèníkem ... jelikož se konal v areálu školy, zaslouží
si vysvìdèení... V naší škole - jak jinak, než slovní hodnocení... Akce se konala v sobotu 15. kvìtna.
Den pøedem jsme s dìtmi, které se podílely na pøípravách, strávili celý den (za nepøetržitého deštì)
stavìním stanù a pøístøeškù. Pomìrnì pøíznivé poèasí na sobotu si objednala jedna naše rozverná
studentka (Aneto, díky), která se za tímto úèelem šla "modlit" do kostela ... Na letošním (pokropenì)
zeleném dvorku vystoupili napøíklad zpìvaèka Ridina Ahmedová (www.hlasem.cz), duo Finistera,
žáci školy (www.myspace.com/skolaadelka) s bubenickým pøedstavením a rùzní další hudebníci.
Soubìžnì s hudební produkcí probíhala Ná-hodná výtvarná dílna pro rodiny vedená
B. Heroldovou. Celá akce vyvrcholila ve veèerních hodinách ohnivou show za pronikavého zvuku
velkých bubnù. Celý den bylo k dispozici obèerstvení, èajovna a gril pro návštìvníky. Jsme rádi, že
se akce zúèastnily rodiny s dìtmi. Pokud by naše škola používala klasifikaci, dostal by "kozlík"
jednièku...
Honza
15. 5. 2010 jsme ve škole poøádali festival Mašovický kozlík. Byla to sranda. Já jsem mìla stánek
s náušnicemi. Bylo tam také obèerstvení, to mìla na starost uèitelka Dana a Jana. Báry Heroldové
maminka tam mìla výtvarnou dílnu. Zavøela jsem si na chvíli stánek a šla jsem se tam podívat.
Dìlali jsme s tuší. Nabrali ji do brèka a pustili na papír. Pak jsme tuš rozfoukali po papíru. Bývalý žák
školy, Martin, mìl na starost grilování. Aneta prodávala vyšívané vìci a „šoulané“ vìnce. Ondra
prodával ruènì dìlané bužírky. Naše divadelní vystoupení se jmenovalo Tøí koule. Docela se to
povedlo, jenom nám poøád „utíkaly koule“ – velké relaxaèní míèe (hovniválské koule). Vystupovala
tam i Ridina Ahmedová – to se mi líbilo. Veèer jsme s Ridinou mìli hlasovou dílnu. Tam jsme
si posílali „kouzelné míèe“ ... Každý vydal jiný zvuk. Bylo to super!
Veronika Zrùstová, 3. tøída

Soukromá ZŠ škola
Adélka nabízí zájezd
do Španìlska
- Peniscola
9.9. - 20.9.2010
Cena 6.990,- Kè
/7 nocí, polopenze/
Více informací na

Týden etnik ve škole
– Slované, Slované!!!
Tak jako každým rokem, i letos u nás ve škole
probìhl týden etnik. Od pondìlí do ètvrtka se
naše škola promìnila ve Slovanské krajiny.
Nejprve v rámci vyuèování žáci zjiš•ovali
informace o Slovanských národech...
Ve støedu se žáci rozdìlili do skupinek, ve
kterých si mìli možnost pøipravit prezentaci
urèité oblasti – napøíklad jídelníèek, kultura,
pøíroda - napøíè jednotlivými státy (Polsko,
Slovensko, Rusko, ...). Celkem vydaøený
projekt vyvrcholil ve ètvrtek kolem desáté
hodiny dopoledne. Po jednotlivých
prezentacích se všichni odebrali ochutnat
„pirožky“ skupiny, která mìla na starost
pokrmy. Mòam...
Dìtem pomohl projekt lépe pochopit svùj pùvod
a spjatost s dalšími národy. Nauèili se opìt
o nìco více pracovat samostatnì a pomáhat si.

Fujarôèky moje,
píš•a¾ôèky moje,
frajerôèky moje,
srdce ma nebolí,
keï sa váš hlas
po dolinkách
pekne rozšveholí...

skolaadelka@seznam.cz

nebo na tel: 732942871
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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