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Děti z liberecké Doctriny bodovaly v Bludišti
V polovině září vyrazil tým žáků liberecké základní školy
Doctrina do Ostravy, kde se
natáčely další díly oblíbené
dětské soutěže Bludiště.
Ve studiu České televize se
libereckým reprezentantům
dařilo. Žáci deváté třídy
Doctriny Kája Jomrichová,
Kuba Kožár, Vojta Kozubík a
Matěj Malý se na obrazovkách
České televize předvedou ve
třech pořadech. První vysílala veřejnoprávní televize na
svém dětském kanálu už tuto
sobotu. Další budou následovat příští a přespříští sobotu
vždy od 13 hodin.
Skvělých výsledků dosáhli
soutěžící i díky podpoře učitelů Aloise Javůrka a Šárky
Hrubé, spolužáků a fanklubu
osmáků, kteří s nimi celou
soutěž absolvovali v hledišti.
ZŠ Doctrina

Lesní školka Lesmír zve na
Martinskou slavnost s bílým
koněm i průvodem lucerniček

a získejte dárek

Martin žebráka, se kterým se
rozdělí o svůj plášť.
Po představení se celý průvod vydá na zastávku tramvaje v Lidových sadech a cestou se děti budou moci na koni
svézt.
Navíc si budou moci odnést
na památku opravdové podkovy, které bude Martin na
svém koni celou cestu „ztrácet”.
A možná, že stopy koňských kopyt budou vidět v
prvním sněhu, který by podle
lidových pranostik měl svatý
Martin přinést.
Na přípravě a organizaci této slavnosti se podílí nově
vzniklé občanské sdružení
Wrabec, jehož hlavním cílem
je založit waldorfskou základní školku v Liberci.
Reaguje na poptávku rodičů (nejen této waldorfské školky) po pokračování alternativního vzdělávání i během
povinné školní docházky.
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Vážení čtenáři,
tvořte s námi
Tato stránka je určena především vašim příspěvkům. Děje se
něco zajímavého u vás doma, ve
městě, obci, nebo třeba i ulici?
Ve vašem spolku či sdružení?
Napište nám o tom. A ukažte
vašim přátelům a známým,
ale i ostatním čtenářům, s čím se
můžete pochlubit. Posílejte nám
své tipy na zajímavé akce,
fotografie z výletů, akce škol,
sdružení či spolků.
Posílejte svou tvorbu, ale i své
názory na věci a dění kolem vás.
Reakce i komentáře, co vás zlobí
i co vás těší. Co by se mělo zlepšit nebo o čem bychom měli
psát. Těšíme se na vaše podněty.

v hodnotě 550 Kč

Liberecká lesní školka LESMÍR

Bližší informace a objednávky předplatného:
Klemšová Monika, 724 146 781, 488 019 819, monika.klemsova@denik.cz
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Pondělí
Z naší školy
Příspěvky o úspěších vašich škol,
školek a žáků či studentů
Úterý
Stalo se o víkendu
Zveřejníme fotky a příspěvky z
akcí, které se konaly ve vašem
městě či obci

Každých 14 dní
podrobný
TV program, tipy
a atraktivní čtení
navíc!

Středa
Zajímavosti z regionu
Co se zajímavého se děje? Co se
chystá? Co vás zajímá nebo zlobí? Napište o tom.
Čtvrtek
Vaše tvorba
Čtete, píšete? Pošlete nám
ukázku své tvorby

11Kč

JEN

Pátek
Pozvánka

Super nabídka! Pro předplatitele

1000993019_A

nebo dárek
1000996645_F

Liberecká
lesní
školka
LESMÍR zve všechny děti, rodiče i širokou veřejnost na
oslavu svátku svatého Martina.
Uskuteční se dnes od 16 do
18 hodin v Lidových sadech.
Program začne na kraji lesa
nedaleko školky – v ulici Na
Čekané pod „Wolkerákem”.
Plamínkem z jedné svíčky, o
který se všichni přítomní mezi sebou rozdělí, se rozsvítí lucerničky a celý průvod se vydá do lesa.
„Chladná podzimní doba
odpradávna nutila lidi, aby si
k sobě hledali cestu a pomáhali si. Martinská slavnost
umožňuje prožít pocit vzájemnosti, společenství, tepla v
lidských vztazích,” vysvětluje
vzdělávací cíl ředitelka Martina Březinová.
Na kraji lesa bude čekat
svatý Martin na bílém koni.
Průvod dovede až na lesní mýtinu, kam děti chodívají na
procházky. Zde, stejně jako ve
starodávné legendě, potká
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Své příspěvky posílejte na:
redakce.liberecky@denik.cz

