ŠKAMNA VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 2018
Znovuobnovený Spolek Škamna Ondřejov se zúčastnil již tradiční Vánoční prodejní výstavy,
která se konala 2. prosince 2017 v místní ZŠ. Náš stánek návštěvníky vítal hned za vstupem
do školy. K prodeji jsme nabízeli perníčky, sýrové tyčinky a máslové štoly, vše domácí výroby
z rukou členek Škamen. Historicky poprvé dostali návštěvníci výstavy možnost zakoupit si
dětská trička s logem a názvem školy, která nechal spolek Škamna vyrobit. Trička stojí 259 Kč,
lze je získat v dětských velikostech S, M a L a zakoupit je můžete na akcích, kterých se spolek
účastní, nebo si je můžete prohlédnout na webových stránkách spolku www.skamna.cz a
objednat na e-mailu skamna@centrum.cz.
Na našich webových stránkách naleznete i veškeré informace o činnosti Spolku
Škamna Ondřejov, včetně všech aktualit, kontaktů a online přihlášky. Nové členy mezi sebou
rádi uvítáme!
Naše účast na Vánoční výstavě se neomezila pouze na prodejní stánek. V prvním
patře jsme pro děti připravili malou dílničku, kde si mohly dekoračními flitry a kamínky
ozdobit magnetku.
Vánoční atmosféru jsme si společně se žáky, učiteli a rodiči připomněli ještě začátkem
nového roku, kdy se v SKC po všech peripetiích způsobených nepříznivým počasím mohl dne
5. ledna 2018 uskutečnit Oživlý Betlém. Věříme, že jsme naším stánkem s nealko punčem,
čajem, domácími chleby s několika druhy pomazánek, perníčky a sýrovými tyčinkami přispěli
k příjemné atmosféře, která na této akci vládla.
Veškerý výtěžek z těchto akcí bude použit na financování mimoškolních aktivit dětí
v naší ZŠ, přispějeme také na lyžařský výcvik 7. třídy a podpoříme nákup některých učebních
pomůcek a odměn za recitační a pěveckou soutěž pro žáky 1. stupně.
V novém roce se budeme těšit, že se s Vámi potkáme i na dalších akcích, které bude
Spolek Škamna spoluorganizovat. Tou nejvýznamnější bude jistě Školní ples, který se
uskuteční 25. května 2018 od 18. hodin v sále SKC.
Budeme se těšit na shledanou!
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