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Velikonoční dílna
Pátek 13. 3. rozhodně nebyl v naší škole "nešťastný den"; ba naopak. Do Horní
Branné přijely pracovnice DDM Pelíšek ve Vrchlabí se svojí keramickou dílnou.
Okolo 100 dětí z 1 - 5. třídy uvítalo změnu ve výuce a dalo se do výroby velikonočních beránků. Děti si nejprve válečkem na nudle vyválely placku z hlíny, ze
které vytvořily tvar těla vykrajovátkem ne nepodobným nářadí na vánoční cukroví. Menšími vykrajovátky pak získaly další části těla, které již mohly umísťovat
na beránka podle svojí fantazie. Pak se se svými výtvory na čas rozloučily, protože beránci putovali do vypalovací pece. Tato dílna nebyla na naší škole poprvé a přejeme si do
budoucna, aby nebyla ani naposledy.
Olympiáda z anglického jazyka

Čarodějnice 2015

Dne 24. 3. 2015 se žákyně naší školy, Eva
Forbelská, probojovala do krajského kola
olympiády z anglického jazyka. V tvrdé
konkurenci si mezi zástupci všech základních škol z Libereckého kraje vybojovala
skvělé 8. místo. Děkujeme a gratulujeme!

„To jsme si ale pěkně zařádily! Konečně
jsme mohly Filipojakubské noci pořádně
vyvětrat košťata!“ libují si od 30. 4. 2015
nejen čarodějnice. Po mnoha letech se
totiž v Horní Branné uskutečnil slet čarodějnic a, kdo přišel, nelitoval. Počasí
přálo, malí i velcí si mohli zasoutěžit v
několika netradičních disciplínách, za
každý pokus byli odměněni nějakou dobrotou, osvěžili se dobrým pitím a jídlem,
ve tmě si posvítili lampióny, ohřáli se u
vatry a konečně poznali mnohé sousedy.
Už teď se těšíme na další ročník!

Velikonoční soutěž
Týden před Velikonocemi ozdobila naši
školu malovaná vajíčka. Více než 40 žáků
se zúčastnilo soutěže o nejoriginálnější
kraslici. Někteří sami, jiní za pomoci rodičů a prarodičů, vytvořili zajímavá velikonoční díla. Vybrat nejhezčí kraslici byl velmi těžký
úkol, zejména žáci prvního stupně si s tvořením dali
velkou práci. Za vytvoření nejoriginálnější kraslice porota
ocenila A. Fišerovou (8. tř.), J. Vacka (5. tř.) a M.
Hájkovou (3. tř.).

Jak jste to myslel, pane Shakespeare?
Víte, jak zahrát strom v bouři? Co říká kněz při svatbě? Co napsal Shakespeare?
Co je to sonet? Toto vše a mnoho dalších informací o životě a díle největšího
světového dramatika jste se mohli dozvědět, pokud jste viděli představení „Jak jste
to myslel, pane Shakespeare?“ Ve čtvrtek 30. dubna zhlédli toto představení žáci
2. stupně. Herci Divadélka pro školy z Hradce Králové opět nezklamali, a tak nás
čekalo 60 minut naplněných informacemi, ukázkami ze Shakespearových her,
komickými výstupy a humorem.

Hugo z hor v Jilemnici
Začátkem března zavítali žáci 1. a 2. ročníku do
Jilemnice na pohádku Hugo z hor, volně inspirovanou známým televizním večerníčkem. Možná
si sami pamatujete na veselé vyprávění o tom,
jaké to je, když tatínek přiveze z polární výpravy
Yettiho, tedy sněžného muže Huga. I když toho
Hugo na jevišti příliš nenamluvil, dokázal, že ho
děti během chvíle milovaly a co víc, vykouzlil na
jejich tvářích ty nejširší úsměvy. Olomouckému
divadlu Tramtarie píšeme velkou jedničku.

Tom Sawyer
V březnu navštívily 3., 4. a 5. třída divadelní
představení „Dobrodružství Toma Sawyera“ v
podání Divadla AHA! z Prahy. Jednalo se o
svižnou a humornou adaptaci slavné knížky, ve
které se herci snažili přiblížit dětskému divákovi
pomocí soudobých přirovnání. Představení se
žákům velmi líbilo. Pokud řvali, tak smíchy. Z této
bezprostřední reakce je vidět, že příběh odehrávající se ve zcela odlišné době může vhodným
zpracováním probudit zájem i u dnešních dětí.

Matematické soutěže
Na naší škole proběhla v minulém měsíci školní kola dvou matematických soutěží. "Matematický klokan" a "Pythagoriáda". V Klokanovi (mezinárodní soutěži) bojovalo 14 žáků 2.
ve dvou kategoriích Benjamin a Kadet Nejlepšími řešiteli byli Jan Nykl, Aleš Pelc a Anička
Fišerová. Pythagoriády se zúčastnilo 19 žáků druhého stupně a do okresního kola úspěšné
postoupil Jan Nykl. Děkujeme všem, kteří chtěli matematicky bojovat, neboť jejich účast
byla zcela dobrovolná. Jestliže se těchto soutěží zúčastnilo 26 - 36 % všech žáků druhého
stupně, myslíme si, že matematika na naší škole není až tak obávaným předmětem.
Děti čtou dětem
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti a podpory zájmu o čtenářství 2. a 3. třída zahájila
v dubnu projekt „Děti čtou dětem“, jehož hlavním tématem se stal letošní oslavenec –
Večerníček. Děti si ze svých knihovniček přinesly velkou zásobu večerníkových příběhů
v literární podobě a v rámci hodin čtení si připravují a potom vzájemně předčítají příběhy
svých oblíbených hrdinů. Mohou si tak zdokonalit své čtenářské dovednosti, především
výrazné hlasité čtení s přednesem, ale zároveň se učí být i dobrými posluchači. Zatím nás
navštívil loupežník Rumcajs, Človíček, Křemílek a Vochomůrka a Včelí medvídci. Večerníčkův svět pohádek nás bude provázet až do konce školního roku.
Charitativní sbírka Život dětem
Velké poděkování patří rodičům, jejichž děti si zakoupily
předměty ve sbírce Život dětem. Podařilo se prodat
všechny předměty a vybraná částka byla odeslána na účet
sdružení. Peníze budou použity na pomoc nemocným,
handicapovaným a opuštěným dětem.
Výlety
Začíná období školních výletů. Pro osvěžení paměti připomínáme, že výlety 1. – 7. třídy jsou jednodenní, 8. a 9. třída
může mít výlet dvoudenní. Dále připomínáme, že hlavním
účelem školního výletu je stmelení třídního kolektivu,
proto se nedivte, když bude ředitel školy váhat, zda povolí
výlet třídám, ve kterých na něj chce jet jen půlka žáků.
Focení
Ve
čtvrtek 14. 5. se všichni pěkně učešte a oblečte. Fotíme
Focení
se!
Ve čtvrtek 14. 5. se všichni pěkně učešte a oblečte. Fotíme se!

Sběr papíru
V úterý 26. května (15 – 17:30) bude otevřena hornobranská sběrna. Třída, která
odevzdá nejvíce papíru v průměru na jednoho svého žáka, obdrží 100,- Kč jako
příspěvek na školní výlet pro každého
žáka. U sběrny budou přistaveny dva
kontejnery (jeden na karton, druhý na
novinový a ostatní papír). Přivezený papír
zvážíme a ihned poputuje do kontejneru.
Je proto nutné ho už doma správně
roztřídit. Pozor – desky z knih je nutné
utrhnout – nepatří do papírového, ale do
komunálního odpadu.

