Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Po přivítání nového roku se opět setkáváme nad stránkami
Zpravodaje obce. Tři měsíce utekly jako voda a po krátkém
povánočním odpočinku již opět běžíme vstříc roku dalšímu.
Také jste zvědaví, co nového nám přinese rok s třináctkou na
konci? Jistě si nejvíce přejeme zdraví našich blízkých a také
trochu štěstí, dobré přátele, spokojený život rodinný i
pracovní. Aby k nám byl nový rok ve všech směrech
přívětivý, aby nepřinášel žádné špatné zprávy a prošli jsme
jím s úsměvem a dobrou náladou, přeji ze srdce všem zaměstnancům školy i vám,
čtenářům našich pravidelných příspěvků.
dč
Co se dělo ve škole a školce?
Již tradičně jsme podzim zahájili dětmi velmi
oblíbenou akcí zvanou "Svatováclavská noc".
Letos jsme se věnovali tématu "Svatý Václav
- patron české země". Mladší děti se
seznámily se zajímavostmi ze života
významné osobnosti českých dějin a vyrobily
si Svatováclavskou korunu. Starší žáci
zjišťovali informace na internetu a vytvořili
plakát, na kterém se ostatní děti mohly
seznámit s rodokmenem Přemyslovců.
Všechny děti pak odpoledne soutěžily ve
Svatováclavském čtyřboji, který zahájil sám
Svatý Václav osobně! Po zdolání všech
disciplín jsme si zazpívali u táboráku, opekli
svatováclavskou pochoutku a starší děti pak
mohly ve škole přenocovat. Na závěr dne
jsme ještě zvládli Svatováclavskou noční hru.
Pak už nás čekaly jen spacákové pelíšky
v tělocvičně a na závěr netradiční ranní
snídaně ve školní jídelně.
V listopadu se ve škole uskutečnilo cvičení
hasičských záchranných sborů, kterého se
zúčastnili hasiči z HZS Kojetín a SDH
Měrovice nad Hanou. Ve škole "hořelo" na
půdě, byla nutná rychlá evakuace a dokonce
nám 2 děti zůstaly v budově. Hasiči dorazili v
předepsaném termínu, prohledali budovu
školy, našli 2 ztracené děti a školu nám v
pořádku vrátili. Některé rodiče a občany obce
jsme bohužel vylekali, děti ale měly
neopakovatelný zážitek, při kterém si zároveň
nacvičily chování v případě vzniku reálné situace. Ze stejného důvodu v obou
budovách školy každoročně nacvičujeme také požární poplach.

Předškolní příprava
Už pátým rokem se předškolní děti z mateřské
školy účastní projektu Školička při Základní
škole Měrovice nad Hanou, který je
zaměřený na usnadnění adaptace dětí při
zahájení povinné školní docházky. Budoucí
prvňáčci se na několika tematických setkáních
seznámí s paní učitelkou i s prostředím školy.
Vyzkouší si, jak se sedí v opravdové školní
lavici, jak se pracuje u tabule, plní samostatné
úkoly. Pokaždé si také s panem učitelem
zazpívají písničku k danému tématu. Všechny úkoly jsou plněny hravou formou a děti
mají vždy poblíž maminku nebo tatínka, když se ne všechno daří. Postupně si s
dětmi procvičujeme barvy a čísla, povídáme si o tradicích, pohádkách a zvířatech. Již
před zahájením 1. ročníku tak rodiče vědí, v čem svého školáčka podpořit, aby
nástup do školy byl pro děti co nejsnazší.
Vánoce ve škole
Prosinec je vždy ve znamení Mikuláše, čertů
a vánočních příprav. Ne jinak tomu bylo
v naší škole a školce. Na začátku měsíce děti
navštívil Mikuláš se svými pomocníky, hodné
děti obdaroval a malé uličníky trošku pozlobil.
Naštěstí si ale nikoho neodnesl, a tak jsme
mohli zbytek prosince dokončit v plném počtu.
Po vystoupení pro seniory jsme si připravili
vánoční program také pro rodiče a přátele
školy,
kde děti předvedly své pěvecké i taneční
dovednosti. Vánoční náladu jistě podpořily i
tradiční výtvarné dílny, kterých se pravidelně
ve škole i školce účastní mnoho rodičů
s dětmi.

Díky příspěvku Obecního úřadu na dopravu se
nám před Vánocemi podařilo uskutečnit
dlouho plánovanou návštěvu vánočního
programu na zámku v Náměšti na Hané.
Nádherná zámecká atmosféra podtržená
vánoční výzdobou, kostýmovanou prohlídkou
a dokonce veselá zimní pohádka Mrazík
v dětech jistě zanechaly spoustu zážitků a
vzpomínek. Děti si také připomněly některé
vánoční zvyky a na závěr si vyrobily pěknou
vánoční dekoraci.

Povedenou akcí byla Čertovská párty ve
školní družině. Toto odpoledne se stalo již
naší družinovou tradicí. Každý rok kolem
svátku sv. Mikuláše si školu proměníme v
peklo a děti v čertovských maskách soutěží,
tančí a řádí. Jiné to nebylo ani tento rok.
Společně jsme tuto akci zahájili čertovskou
rozcvičkou na oblíbené písničky. Následovalo
povídání o tom, proč vlastně u nás chodí čerti,
Mikuláš a andělé, jak je tomu v jiných zemích
a nezapomněli jsme ani na povídání o
Vánocích. V nejrůznějších soutěžích a hrách, které naplnily více než polovinu našeho
pekelného odpoledne, si děti užily mnoho legrace a všechny obdržely sladké
odměny. Už nyní se těšíme na další „čertoviny“ v roce 2013!
Sběr starého papíru
Dne 30. 11. 2012 bylo ukončeno podzimní kolo sběru starého
papíru. Nejvíce papíru nasbírali a velkou pochvalu si zaslouží:
Martin Zdráhal
702kg
Hana Černocká
152kg
Aneta Segiňová
147kg
Všichni sběrači budou odměněni po jarním sběru papíru, ti nejlepší obdrží věcné
ceny. Děkujeme rodičům dětí a všem ostatním, kteří se do školního sběru zapojili, za
podporu školy. Další kolo sběru bude probíhat na jaře do konce měsíce května.
Sbírej mobily
Ve škole nadále probíhá akce "SBÍREJ MOBILY", která přispívá k ekologické
likvidaci odpadu. Máte-li doma staré, nefunkční či nepoužívané mobilní
telefony, budeme rádi, když je přinesete do školy. Škola obdrží dle jejich
množství finanční prostředky, které použije, stejně jako finanční
prostředky získané sběrem papíru, na nákup trampolíny pro děti.
Mobilní telefony můžete nosit denně v době od 7 do 16 hodin. Předem
děkujeme za vaši účast ve školním projektu.
Zveme vás..
Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v úterý 5. 2. 2013 od 15.00 do 17.00 hodin
v budově základní školy
Vezměte s sebou:

občanský průkaz
rodný list dítěte

Zápis do mateřské školy proběhne v průběhu měsíce dubna 2013.
Další informace o dění ve škole i školce najdete na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
D. Červenková a kol. pedagogů

