DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011
Vážení spoluobčané,
tak tady máme, pro většinu z nás, tolik očekávané jaro, které nás nutí ke zvýšené aktivitě a je
na každém z nás, jak se s tím vyrovná. Ženská část populace převážně pulírováním oken,
kdežto muži projdou rozvážným krokem po zahradě a zkušeným okem zjistí, že se toho přes
zimu zase tolik nezměnilo. Ale dost ironického mudrování a řekněme si, co nás čeká.
Ve středu 20.4.2011 osázíme větrolam okolo fotbalového hřiště. Pomohou nám s tím žáci
Základní školy a mateřské školy Damníkov v rámci Dne Země. V následujících dnech dojde
k osázení návsi, okolí základní a mateřské školy a hřbitova.
Ve čtvrtek 21.4.2011 od ranních hodin proběhne svoz veškeré nepotřebné bílé techniky
jako jsou pračky, ledničky, mrazničky, mikrovlnky, varné konvice, VHS a DVD přehrávače,
televizory, rádia a jiné.
Dále budou naši pracovnicí sbírat ojeté pneumatiky. Žádáme proto občany, aby zmíněné
nepotřebné elektrospotřebiče a pneumatiky, připravili ke svozu (k cestám).
MUDr. Jiří Míka nám sdělil, že už do naší obce nebude dojíždět a proto končí dětská
poradna. Její fungování zajišťuje ve své ordinaci v Lanškrouně.
Poděkování patří paní Evě Holečkové, která našla před obecním úřadem peněženku se
značnou částkou hotovosti. Paní Eva ji přinesla na obecní úřad a ta se pak dostala k majiteli.
Obecní úřad přeje všem občanům pěkné prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku, především dětem.
Jiří Blažek

Ze života školy
Od konce března žije celá škola jarní náladou, vyměnili jsme výzdobu na téma Člověk a
nahradili ji tématem Květina. 28. březen je Dnem učitelů a žáci 9. ročníku si po 14 denních
přípravách vyzkoušeli role učitelů. Vzhledem k tomu, že byl již dlouhodobě naplánován
výchovný koncert, probíhalo jejich vyučování jen první 3 hodiny a někteří žáci byli rádi, že už
to mají za sebou¨, zvlášť když někteří kantoři se do vyměněné role žáků tak vžili, že působili
svým mladým pedagogům opravdová muka. Začátkem dubna si přišli bývalí žáci prohlédnout
budovy školy a zavzpomínat na některé třídy, učebny a na své sportovní rekordy. Opět nás
navštívili pracovníci poradny, kteří se věnovali práci se 7. třídou a místo 6. třídy začali nově
pracovat s 5. třídou. Žáci se pomocí různých sociálních her učí začlenit do kolektivu,
vzájemně si pomáhat, respektovat se a být ohleduplní k druhým.
Celý duben je věnován přípravám na velikonoční výstavu, žáci v hodinách tvoří výrobky
na výstavu a hledají náměty na výrobky, které budou určeny k prodeji. Tento úkol je vždy
nejtěžší, protože se musí vybrat takový výrobek, který se bude úspěšně prodávat, přitom bude

vytvořen z cenově dostupných materiálů a jeho výroba nebude příliš náročná. Jak si s tímto
úkolem poradili, jste měli možnost zhlédnout na velikonoční výstavě. Dne 7. dubna žáci 1.
stupně vystoupili na velikonočním posezení důchodců a předvedli jim krátký kulturní
program složený z básní a písniček. Všichni žáci dostali za vystoupení sladkou odměnu.
Děkujeme. Jelikož se pondělní odpoledne 11.4. počasím velmi vydařilo, rozhodli jsme se dát
okolí školy po víkendu trošku do pořádku. A protože jsme se na práci vrhli všichni z 2.
stupně, přidali jsme i zahradu kolem přírodní učebny. Práce jsme udělali hodně, ale ještě nás
jí mnoho čeká při tradičním Dni Země.
Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka školy

Ráda bych touto cestou poděkovala návštěvníkovi z řad bývalých žáků, který věnoval našim
dětem a žákům 1000 Kč. Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka školy

Ředitelství školy nabízí k odprodeji staré barevné televize - 2 ks a staré psací stroje – 2 ks.
Zájemci se mohou domluvit s ředitelkou školy.
Na závěr našeho pohledu na život školy Vám předkládáme článek, který o letošním 28.březnu
- Dni učitelů - napsaly dvě žákyně.
Den učitelů
V pondělí jsme se my žáci 9. ročníku pokusili učit mladší generaci prvního stupně naší
školy. Příprava na hodiny nám zabrala skoro celý páteční den. Na pondělní vyučování žáků
jsme se velmi těšili. Brzy ráno jsme se sešli ve škole. Paní ředitelka nám oznámila, že budeme
mít také dozory na chodbách. To nás velice potěšilo. Naše třídní paní učitelka nás pozvala
jako své kolegyně do sborovny.
Když začala první hodina všichni jsme se rozeběhli do tříd. Docela jsem se bála, co se
bude dít, protože s tím nemám vůbec žádné zkušenosti, ještěže jsem vyučovali ve dvojicích.
Se třetí třídou jsme to v celku zvládli. K závěru hodiny jsme si s nimi chtěli zahrát hru, jenže
na to nezbyl čas. Docela nás to mrzelo. O malé přestávce jsme se připravovali na další hodiny.
Po zvonění ve čtvrté třídě jsme se pokoušeli učit matematiku. Do třídy přišli i deváťáci,
kteří neměli zrovna co na práci. Matematika byla pro mě trošku složitá, jelikož jsme někomu
látku vysvětlovali celou hodinu a asi bezvýsledně. Na velkou přestávku jsme měli dozor a
nedivím se vůbec učitelům, když o přestávce neustále křičí, děti běhaly po chodbách jako divá
zvěř a uhlídat je, je téměř nemožné.
Po přestávce nás čekala ještě jedna hodina čtení. Vyučování se nám strašně líbilo a chtěli
bychom si to ještě někdy zopakovat. Děkujeme paní ředitelce, která to celé vymyslela a také
děkujeme všem učitelům, kteří nám to umožnili.
Nela Vondráčková a Kristýna Strohnerová

