
Dobrý den pane starosto, 
 
tento e-mail píšeme v hodině počítačového kroužku. Jak můžete vidět, už umíme 
posílat i e-maily. Pracujeme ve Wordu a hledáme informace na internetu. Chtěli 
bychom, abyste věděl, co jsme v poslední době v naší školičce dělali a 
prosíme, abyste to otiskl v Javornickém občasníku pro naše spoluobčany.  
26. února 2010 se konala výprava do lesa s myslivcem a děti ze školky tam byly 
s námi. I když nám počasí moc nepřálo, stejně jsme se vydali  ke krmelcům. 
Bylo to moc zajímavé. 
V pátek  12. března jsme si ve škole užívali Karnevalové juchání. Já jsem šla 
za kočičí zpěvačku, holky šly za princezny a kluci byli za kovboje, tygra a 
obludu. Míša byl za hloupého Honzu a v ranečku měl dokonce pravé borůvkové 
buchty, které mu napekla jeho sestra Denča. Bylo tam mnoho soutěží, her a 
zábavy. Soutěžili jsme o nejrychlejšího střihače pásků, házeli jsme 'kusy 
masa' lvovi do tlamy, podepisovali jsme se poslepu a tancovali jsme s citróny 
a rodiči. Občerstvení  jsme si sami  připravili. Po sýrových jednohubkách a 
jednohubkách s ovocem a tvarohem se jen zaprášilo.  
V pracovních činnostech děláme bezva věci. Dokonce jsme si připravovali a 
pekli vlastní pizzu a byla báječná. V zimě jsme dávali na školní zahradě 
ptáčkům semínka, aby neměli hlad. 
Celou zimu jsme sportovali - sáňkovali a bruslili na Kulkáči. Hlavně jsme se 
zapojili do soutěže Recyklohraní, kde sbíráme body a za ně dostáváme odměny. 
Ve škole máme 2 nádoby na třídění drobných elektrických spotřebičů a baterií. 
Komu doma překáží rozbitý fén, myš, klávesnice, konvice, telefon, žehlička, 
autíčka na dálková ovládání a tak dále, tak nám je může donést do školy. 
Budeme moc rádi a nasbíráme další bodíky. Byli jsme se domluvit taky s paní 
prodavačkou v obchodě, a tak nám můžete v obchodě nechat použité baterie a my 
si je tam vyzvedneme. Tím pomůžeme naší vesnici, aby byla pěkná a čistá. To 
ale není všechno. Taky plníme spoustu úkolů a máme za ně už 620 bodů! Máme za 
sebou už detektivně zeměpisný úkol Mapa, tvorbu vánočního přání pro 
Recyklohraní a naposledy jsem posílala můj nakreslený ideální elektrospotřebič 
- ledničku, která by mi nosila moji oblíbenou krupičnou kaši až do postele:-). 
Začali jsme chodit na plavání a několikrát už jsme byli v divadle. Skoro každý 
týden chodíme do obecní knihovny, kde je fajn.  
Do přílohy e-mailu jsme Vám dali pár fotek z pracovních činností a karnevalu, 
ať se můžete podívat na naše super kostýmy. 
 
Tak se mějte hezky! 
 Natálka Žáčková a spolužáci ze ZŠ Javorník 
 


