Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Prázdniny jsou v plném běhu a pomalu se blíží další školní rok. Již tradičně
dětem nabídneme nejen vzdělávání rozšířené a školní a mimoškolní akce, ale
také smysluplné vyplnění volného času v rámci prevence sociálně
patologických jevů. V průběhu minulého školního roku většina dětí
navštěvovala školní družinu, ve které si svůj volný čas děti obohatily o pobyt
na zahradě školy, kde využívají trampolínu a travnatou plochu k hrám a
tělovýchovným činnostem, věnovaly se výtvarnému tvoření, nácviku
vystoupení pro spolužáky, tematickým dnům, vaření, pečení apod. Odpoledne
v týdnu jsou věnována také zájmovým kroužkům. Děti navštěvovaly sportovní
hry pro mladší a starší žáky, anglický jazyk hrou, jako přípravu na angličtinu od 3. ročníku, a pěvecký
kroužek. Škola také organizovala výuku nepovinného předmětu náboženství a výuku plavání, která je pro
školu sice finančně náročná, ale pro život dětí velmi důležitá. Dětem z mateřské školy jsme nabízeli
přípravku pro předškolní děti ve škole, cvičení v tělocvičně školy, zájmové činnosti a aktivity –
individuální práci s předškolními dětmi, angličtinu a logopedii, navštěvovaly divadla, účastnily se akcí
pořádaných školou.
V průběhu roku se snažíme dětem obohatit výuku o další aktivity, které podpoří jejich rozhled a pozitivní
přístup ke vzdělávání. Akcemi pro rodiče s dětmi bychom také rádi podpořili docházku dětí do mateřské
školy, která má pro další vzdělávání dětí zcela zásadní, mnohými rodiči však zatím nedoceněný, význam.
Snad budeme v tomto snažení v dalším školním roce úspěšní.
Co se dělo ve škole a školce?
Na začátku února proběhl v základní škole zápis
k základnímu vzdělávání. Budoucí prvňáčky přivítaly
princezny a provedly je zápisem i školou, která se v ten
den proměnila v zimní království. Čekání si děti
zpříjemnily hraním v tělocvičně a za odměnu si odnesly
krásné dárečky. Pro školní rok 2014/2015 jsme zapsali 9
nových školáků.
Také v mateřské škole proběhl zápis nových dětí na další
školní rok. Mateřskou školu letos opustí 12 budoucích
školáků. I přes velký počet odcházejících dětí se nám
podařilo všechna místa na další rok zaplnit.
Vítání jara
I přesto, že tento rok nás zima tolik netrápila, nemohli
jsme se dočkat jara. Jako každý rok začaly přípravy na
jaro již od prvního sluníčka. Děti vyráběly jarní
dekorace, připomněli jsme si velikonoční tradice, kluci
pletli pomlázky. A pak jsme společně vítali jaro.
Odpoledne, po krátkém programu dětí u školy, jsme
vyrazili k říčce Hané, kde jsme se symbolicky zbavili
zimy, abychom přinesli do Měrovic jaro. U mateřské
školy jsme pak zhlédli vystoupení dětí z folklorního
souboru Pantlék z Němčic nad Hanou a na tradiční jarní
výstavě jsme si prohlédli práce dětí z mateřské i základní
školy. Věříme, že se všem účastníkům akce líbila.

Spolupráce s Domem dětí v Kojetíně
Ve spolupráci s DDM v Kojetíně jsme se zúčastnili
výukového programu „Stříbrná studánka“, který byl
zaměřen na seznámení s formami vody na Zemi, s jejím
skupenstvím a významem. Děti pracovaly ve dvou
skupinách (mladší a starší), aby se mohly všechny
podílet na aktivitách. Povídání o vodě bylo doplněno
spoustou tematických obrázků, děti zkoušely teplotu
vody v nádobkách, zjišťovaly, která tkanina vodu
propouští, a která ne. Všemi aktivitami provázela děti
veselá vodní víla, která svým humorem a legráckami
oživovala celý program. Za odměnu děti od víly získaly
omalovánku, kterou využily v hodině výtvarné výchovy.
Na „Domečku“ v Kojetíně jsme navštívili výukový program „Koblížek“, který byl zaměřen na seznámení
dětí s procesem výroby dětem blízkého pečiva. Na začátku je čekala motivační pohádka, po které přišla
hlavní část programu, výroba těsta v kuchyňce. Děti se
dověděly, z čeho se těsto dělá, jak se musí vymíchat, jak
musí kynout, jak dát dovnitř marmeládu. Mezi kynutím a
smažením si vyrobily svůj vlastní papírový koblížek.
Celý program se setkal u dětí s velkým ohlasem, zvláště
pak jeho finální část – konzumace hotových koblížků.
Oslava Svátku matek proběhla v naší mateřské škole
tentokrát netradičně. Děti ji zahájily krátkým pásmem
písniček a veršů "Zpívejme si, zpívejme", aby vnesly tu
správnou sváteční atmosféru. Potom už byla připravena
keramická dílnička, zajištěná Domem dětí a mládeže v
Kojetíně. Maminky si společně se svými dětmi za
pomoci pracovnice z ,,Domečku" tvořily z keramické
hlíny dekoraci v podobě krásně barevného ptáčka. Po
usušení a vypálení jsme se s maminkami a dětmi sešli
ještě jednou, abychom si ptáčka dozdobili a dokončili.
Práce se nám velmi povedly.
Každoročně se děti ve škole i školce seznamují v rámci
dopravní výchovy s pravidly silničního provozu. Letos
jsme si obohatili dopravní výchovu o výukový program
DDM Kojetín s názvem Cesta není hřiště. Během
dopoledne si děti měly možnost zopakovat zásady první
pomoci, s policisty správná pravidla silničního provozu a
v soutěži si samy vyzkoušet, jak se chovat na kole na
silnici. Všechny děti se aktivně zapojily do spolupráce a
za správné odpovědi získaly odměny.
Kam jsme letos vyrazili?
Pro malý počet zájemců o školu v přírodě jsme pro
přihlášené děti uspořádali náhradní program v podobě
vlastivědné exkurze do hlavního města Prahy. Užili
jsme si mnoho zajímavostí, navštívili Petřín, Zrcadlové
bludiště, Pražský hrad, Kampu, Karlův most,
Staroměstské náměstí, Pražský orloj, Václavské náměstí
a vyzkoušeli si nejen cestování moderním vlakem, ale i
metro a lanovou dráhu.

Na závěr školního roku děti také navštívily Rožnov pod Radhoštěm, kde si prohlédly krásné Valašské
muzeum v přírodě – Dřevěné městečko, Mlýnskou dolinu, Valašskou dědinu a navštívily Jurkovičovu
rozhlednu. Obě akce se nám velmi vydařily a již nyní se
těšíme na naše další putování.
Také dětem z mateřské školy jsme zpestřili závěr
školního roku. Vyrazili jsme za zvířátky do Hanáckého
dvora v Polkovicích. Počasí nám přálo, akce byla
organizátory velmi pěkně připravená. Celým
programem nás provázel „vodník" z potoka Valová a
„Bílá paní" z místního zámečku. Projeli jsme se na
koních, prohlédli další zvířátka, mohli jsme si
prohlédnout zemědělské stroje, poznávali jsme
zemědělské plodiny a jejich využití. Všichni jsme
zdolali i překážkovou dráhu a zařádili si na dětském
hřišti. Děti si z výletu odnesly spoustu pěkných zážitků.
Sběr papíru
V červnu proběhlo druhé kolo sběru papíru ve školním roce 2013/2014. Největší úsilí
v tomto školním roce vyvinuly:
Hana Černocká
620kg
Eliška Podoláková
401kg
Marie Zámečníková
338kg
Za aktivní účast ve sběrové soutěži získaly děti pěkné odměny a my tímto děkujeme všem
rodičům, dětem i občanům obce za podporu školy. Jsme také rádi, že se s vaším přispěním podílíme na
ekologické likvidaci odpadu. Ze získaných finančních prostředků rozšíříme vybavení školní družiny a
tělocvičny. Děkujeme!
Zároveň děkujeme Obci Měrovice nad Hanou a všem jejím zaměstnancům za spolupráci při sběru papíru
a podporu při všech aktivitách školy.
Další informace o dění ve škole i školce najdete na aktuálních letácích a na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
D. Červenková a kol. pedagogů

