Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Tak jsme se konečně dočkali a opustila nás paní Zima. Jaro
je zpravidla obdobím příjemných změn, i my plánujeme
změny a už se na ně těšíme!
Čeká nás poslední čtvrtletí školního roku, které je náročné
nejen pro děti, když sluníčko láká mnohem více k hrám než
k přípravě do školy, ale také pro jejich učitele, kteří musí být
mnohem vytrvalejší ve svém snažení, aby děti u učení
udrželi až do závěru školního roku.
Věříme, že se nám i letos podaří zdárně zvládnout
závěrečné období školního roku a zároveň doufáme, že děti za jejich úsilí odměníme
nejen plánovanými akcemi ke Dni dětí, ale především uspořádáním školy v přírodě
v Hostýnských vrších, kam bychom s dětmi rádi vyrazili. Je tedy jen na rodičích, zda
dětem tento krásný zážitek dopřejí a my držíme palce, aby to letos dobře dopadlo!
Co se dělo ve škole a školce?
Přivítali jsme budoucí prvňáčky!
Dne 9. 2. 2012 proběhl zápis k základnímu
vzdělávání. Budoucí prvňáčky přivítaly tři veselé
princezničky, které je provedly školou i zápisem.
Čekání si děti zpříjemnily hrami v tělocvičně a
za odměnu si odnesly spoustu dárečků a
sladkých odměn. Do první třídy v září nastoupí 8
nových žáčků, rodiče některých dětí využily
možnosti odkladu školní docházky a děti tak
nastoupí do školy o rok později.
Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli pro zápis dětí v naší škole.
Karneval v mateřské škole a ve školní družině
Období masopustu předcházel v mateřské
škole dětský karneval, na který rodiče svým
dětem připravily krásné masky.
Celé
dopoledne probíhalo v dovádivé a radostné
atmosféře. Děti si zatančily i zasoutěžily, domů
si odnesly sladkou odměnu a krásně barevné
balónky.
Také ve
školní
družině
se děti vydováděly při přípravě karnevalu a
hlavně při soutěžích a tanečcích, které byly o
to veselejší, že se na parketu sešly pohádkové
bytosti, piráti, opraváři a dokonce i uprchlí
trestanci!

Co je u nás nového?
Ve spolupráci s Obcí Měrovice nad Hanou byly zahájeny práce na zahradě mateřské
školy, kde bude v průběhu jara vytvořeno nové dětské hřiště. Děti z mateřské školy
se tak mohou těšit na nové houpačky a multifunkční skluzavku s průlezkami a
lozícími stěnami.
Starý papír nepatří do kontejneru, starý papír patří do školy!
Již tradičně plánujeme v květnu sběr starého papíru! Pokud vám
starý papír doma překáží, můžete ho přinést do školy již nyní.
Získané finanční prostředky budou využity ve prospěch dětí
(vybavení školy a školní družiny, odměny pro děti, akce školy).
Všem zúčastněným předem děkujeme za podporu školy!
Zveme vás..
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ZÁPIS SE TÝKÁ DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ DO MŠ V ZÁŘÍ 2012
NEBO V PRŮBĚHU ŠK. ROKU 2012/2013
V PŘÍPADĚ NAPLNĚNÍ KAPACITY MŠ NEBUDE MOŽNÉ DĚTI PŘIJÍMAT V
PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU.
PŘEDNOSTNĚ JSOU PŘIJÍMÁNY PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, DĚTI S ODKLADEM
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A DĚTI VČAS PŘIHLÁŠENÉ.
Vezměte s sebou: občanský průkaz
rodný list dítěte
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