
Konec roku na běIotínské záI<|adce
Mohlo by se zdár' že v w.

slednÍm měsÍci Školního roku
uŽ se toho ve Škote moc nedéje.
U nás je opál pŤavdou' celý
Čérven je nabitý akcemi.
ostatně pokud sledujete Hra.
nický denÍk či naše redakČnÍ
stránlry' je u nás Živo po celý
ško|nÍ rok'

JiŽ 7. .ervna Eoběblo stav.
nostní pasováni prvnáčků na
čt€nái€' Téměř všichni doká-
zali' že čÍst umí' slibili panu
ř€diteli, že budou sýých čte
nářských dovednostt !'yrŽÍ
vatk dalšÍmu studiu' a dostali
od něj pěknou knÍŽku' zvládli i
podpis v pamětnÍ knize obce a
všem přítomným předveďi
úsměvné pásmo pÍsniček a

z 18. na 19. čeNna probíhalo
ve Škole spanÍ s druŽLnou' Pa-
ni iychovate]ty si pro více
než 50 dětI připravily soutéŽe,
netradiční spoŤtovnÍ disciplí
ny' děti Íná]ovaly na textil a
vyrobily si svá originálni t .

ka' nechyběla ani diskotéka a
stezka odva}ly. O jejich hlado-
vé kŤky s€ postaŤaly panl
uklizďky.

Dvacátý p nt červen byl
dn€m q velkým D pro žáky 9.
třídy' cekalo ie slavnostní vy-
řazenl 2a přÍtomnosti před.
stavitelů ob()e, školy a rodičů'
KaŽdý z přitomných deváťáků
přezentoval' př€d pub]ikem
svou závěrcČnou přáci' Mu
sÍm s potěšenÍm iÍci' Že svá

wstoupenl zvláďi na je.|nič.
ku. Mnozl je doplnili velni
zdařilými prezentacemi.
Troufám si ta}é řici' Že při
studiu na lTŠŠím stupni Škol
rl.ám ostudu neudělaji' od sta.
rosty obdrzeli rnalý dáŤek a
rady do Života a zapsali se do
pamětni knůy obce'

V úterý 22' č€n'na se wplá'
vilo vice neŽ 50 Ž'ků repŤezen'
tujícÍch školu v ru,ných sou'
těŽích a ve sborovém zpěW na
záiezd za odmé l.. zaezí] k2Ž.
doročně organizqje pIo trto
děti zástupkyně ředitele jako
podékování za práci mimo
\'}u.ovánÍ' Ť€ntokrát jsme s€

wpravili do Muzea kočáŤů do
cech pod Kosiřem' proHedli
jsme si Mánesol1r gálerii na
tamějšÍm zámku' zámecký
paŤk' l'ystoupali jsme na vet.
ký Kosíř' zvláďi Muzeum ve.
teránú ve slatiňanech' TřeŠ'
ničkou na dortu byla niávŠtéva

ve středu 23. čeřvna v sáe
KD proběhl létnÍ konceřt. Pod
vedenÍm sboImistryně Adély
Dudové vystoupily dva ŠkolnÍ
sbory, koncert zpestřila !T-
stouD€nÍ Žá}ů bělotínské D&
bočkyZUŠHranice.
ve čtvřtek 24. čeřvna se

uskuteČnila venisáŽ výstavy
výtvarných praci a keramic.
kých {ýrob\ů piedevším z
dilny zs a Ms Bělotin. zájem.
ci si mohli zakoupit \.ýrobky
floristického či keramického
krouŽku a špeÍk} z dilničky
Jaroslavv sum$]ov€' o s|av
nostnÍ rá2 Še Dostara]i oDět Žá'

valo na hřiŠti za školou malo.
váni na chodnÍku tentokrát na
téma Malovaná pisnička. ob.
rázky byly vskutku zdařilé'
škoda' Že.ie časem srnyje déšt'

Posledni školnI den po rcz-
dáni vysvědčénl ve třidách se
na s]avnostnÍm ukončeni Ťo2
ďávájÍ kniŽnÍ odměny' opět za
piÍtomnosti představitelů ob
ce, pana faŤáre a rodičů' Lou-
Číme s deváťáky a školnÍm

Nezbývá mi neŽ poděkovat
svým kolegum za práci v
up]ynulém školním roce' bez
jejich nadšení a ochoty by se
nám těŽko podá}ilo tolik akcl
pro déti zoraanizovat' Přeji
všem détem i zaméstnancům
hezké prázdniny!

JiťoÍ4'|ová
fotclÝďab.h


