Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Venku je stále zimní počasí, a tak jsme si snad ani nestihli
všimnout, že už začalo jaro a máme za sebou první tři
měsíce nového roku. Co vše jsme za období zimy prožili a
na co se spolu s opožděným jarem ve škole připravujeme?
Jako vždy jsme vítali budoucí prvňáčky. Již tradičně si děti
zařádily při veselém karnevalovém programu, místo běhání
po vesnici a sezení u počítače si ve školní družině užívaly
zajímavé odpolední aktivity.
Poslední čtvrtletí školního roku bude opět náročné pro
vyučující i děti, které bude od učení lákat k hrám sluníčko a teplé počasí. Děti se ale
mohou těšit i na mnoho zábavných školních i mimoškolních aktivit – divadelní
představení, Den dětí, výlety, školu v přírodě a další.
Mimo jiné nás čekají náročné přípravy na stavební
práce spojené s výměnou oken a zateplením budovy
základní školy a s úpravou prostranství před školou.
Snad se tedy konečně dočkáme sluníčka a podaří se
nám vše, co si plánujeme, a to nejen my ve škole!

Co se dělo ve škole a školce?
Přivítali jsme budoucí prvňáčky!
Dne 5. 2. 2013 proběhl zápis k základnímu
vzdělávání. Budoucí prvňáčky přivítala zvířátka
(myška, kuřátko a beruška), která je provedla školou
i zápisem. Čekání si děti zpříjemnily hrami v
tělocvičně a za odměnu si odnesly spoustu dárečků
a sladkých odměn. Na školní rok 2013/2014 jsme
zapsali 8 budoucích prvňáčků.
Zimní olympiáda školní družiny
Nastala zima a my jsme netrpělivě
očekávali první sněhové vločky. Jakmile
jich dostatečně napadlo na školní
zahradu, rozhodli jsme se změřit své síly v
několika netradičních zimních sportovních
disciplínách
naší
družinové
Zimní
olympiády. Soutěžili jsme v bobovém
slalomu, ve stavění sněhuláka, v koulení
největší sněhové koule, apod. Dětem z
družiny se olympiáda na sněhu velmi líbila
a už teď se těší na sluníčko a teplo, kdy
se uskuteční olympiáda letní.

Karnevalové řádění v mateřské škole a školní družině
Na karnevalový den se všechny děti naší
mateřské školy vždy velmi těší a maminky
mají plné ruce práce, aby své děti co
nejlépe na tuto událost vystrojily. Na nás
zůstala výzdoba mateřské školy spoustou
barevných nafukovacích balónků a pak už
jsme si všichni maškarního dopoledne
patřičně užili. Děti si spolu s paními
učitelkami zatančily i zasoutěžily.
Na začátku měsíce března se také ve
školní tělocvičně konal veselý karneval
školní družiny. Na tuto akci jsme se
připravovali celý týden. Vymýšleli jsme
masky a také výzdobu družiny. Karneval byl
zahájen krátkou taneční rozcvičkou a pak
už následovaly soutěže, ve kterých mohly
děti prokázat své pohybové nadání, ale také
svou zručnost. Soutěžilo se například v
oblíbené "židličkované", v tanci s balónkem,
v přenosu lentilek bez pomoci rukou, apod.
Za každou úspěšně splněnou hru dostal
každý soutěžící malou sladkou odměnu.
Zdravé vaření
S plánem zpříjemnit si jedno družinové
odpoledne něčím dobrým na zub se děti
spolu s paní učitelkou – vychovatelkou
rozhodly připravit si něco zdravého na
svačinku. Společně daly hlavy dohromady a
recept na zdravý zeleninový salát s
těstovinami byl na světě! Po přípravě
surovin a důkladném škrabání, krájení a
míchání jsme konečně mohli všichni
ochutnat. Malým kuchtíkům se povedla
dobrota, která chutnala nejen dětem v
družině, ale i celému učitelskému sboru!
Stále sbíráme!
Již tradičně plánujeme v květnu sběr starého papíru! Pokud vám
starý papír doma překáží, můžete ho přinést do školy již nyní.
Zároveň také pokračuje akce Sbírej mobily, kterou se škola snaží
přispět k ekologické likvidaci mobilních telefonů. Staré telefony
můžete do školy přinést, případně poslat po svých dětech.
Všem zúčastněným předem děkujeme za podporu školy!

Zveme vás..
Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE NA

V ÚTERÝ 16. 4. 2013 OD 11.00 DO 15.30 HODIN

ZÁPIS SE TÝKÁ DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ DO MŠ V ZÁŘÍ 2013 NEBO V
PRŮBĚHU ŠK. ROKU 2013/2014
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

Další informace o dění ve škole i školce najdete na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
D. Červenková a kol. pedagogů

