Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Po čase vánočním jsme zahájili nový rok, který nás vytrvale
překvapuje svým jarním počasím. Všichni už se těšíme, až
vyrazíme konečně za zimními radovánkami, vyhlížíme z okna
sníh a tajně doufáme, že se probudíme do bílého rána a děti
si konečně užijí tu pravou zimu. Aby se tajné sny a přání
plnily nejen dětem, a aby na nás čekala jen příjemná
překvapení, přejeme všem do nového roku 2014!

Co se dělo ve škole a školce?
Sběr starého papíru
Dne 30. 11. 2013 bylo ukončeno podzimní kolo sběru starého
papíru. Nejvíce papíru nasbírali a velkou pochvalu si zaslouží:
Eliška Podoláková
278kg
Hana Černocká
253kg
Aneta Segiňová
143kg
Všichni sběrači budou odměněni po jarním sběru papíru, ti
nejlepší obdrží již tradičně pěkné věcné ceny. Děkujeme
rodičům dětí a všem, kteří se do školního sběru zapojili, za
podporu školy. V roce 2013 jsme za získané finanční prostředky vybavili školní
zahradu velkou trampolínou a školní družinu novými hračkami. Další kolo sběru bude
probíhat na jaře do konce měsíce května.
I ve škole máme talent(y)!
Po dvou letech se nám ve školní
družině opět podařilo uskutečnit
oblíbenou školní „šou" Máme talent.
Po dlouhém a pečlivém nacvičování a
trénování jsme mohli diváky potěšit
spoustou
zábavných
vystoupení.

Předvedli se nejenom zpěváci a
zpěvačky z Čech a různých koutů
světa, ale také tanečníci, zvířátka a
dokonce přišel i kouzelník. Zkrátka
známými osobnostmi se to ve škole jen
hemžilo!

Výtvarná soutěž
V září vyhlásil Výbor pro národnostní
menšiny při Obci Měrovice nad
Hanou výtvarnou soutěž pro děti a
žáky mateřské a základní školy. Ze
spousty obrázků na téma „Můj dům,
moje ulice" vybrala komise ty
nejkrásnější a ocenila malými dárky
jejich tvůrce v kategoriích mateřská
škola a mladší a starší žáci. Drobnou
odměnu také obdrželi všichni ostatní
malí výtvarníci.
Vánoční čas ve škole…
Naše vánoční těšení začalo již na
počátku prosince, kdy děti potěšily svým
vystoupením naše milé seniory na jejich
tradiční vánoční besídce. A pak už se
začala vytvářet ta pravá vánoční
atmosféra i ve škole. Nejdříve navštívili
školu Mikuláš, anděl a čertíci. Nejen
hodné, ale nakonec i ty zlobivější děti
dostaly za písničku sladké dárečky.
Všichni čerti z Měrovic si pak zařádili na
čertovském rejdění ve školní družině.
V předvánočním týdnu pak třídy,
chodby i školní jídelna zářily krásnou
vánoční výzdobou. Ze školní družiny se
linula
vůně
čerstvě
napečeného
vánočního cukroví, ze tříd byl slyšet
zpěv koled, hudba, smích a také radost
z dárků, kterými se děti vzájemně
obdarovávaly. Krásnou vánoční náladu
měli možnost s námi prožít i rodiče a
všichni přátelé školy prostřednictvím
Dne
otevřených
dveří
spolu
s vánočním vystoupením, na které si
děti připravily pestrý vánoční program.
Čekání na Vánoce jsme si díky
příspěvku na dopravu od Obce
Měrovice zkrátili také výletem do
přerovského muzea, kde pro nás byly
připraveny dva výukové programy. První
z nich byl zaměřen na Vánoce na
Hané. Děti si mohly vyzkoušet části
hanáckých krojů, techniku tradičního
modrotisku, zazpívat vánoční lidové
písně,
prohlédnout
si
výstavu
betlémů. Koloběh celého hanáckého

roku i s jeho zvyklostmi jsme viděli přímo na vystavených exponátech. Ještě větším
zážitkem byla pro všechny druhá část návštěvy muzea, a to prohlídka
dobových školních tříd. Školáci měli možnost sednout do lavic třídy z dob císaře
Františka Josefa, vyzkoušet tabulku na psaní, a přenést se pak do dalších tříd z 30. a
50. let minulého století. Velkým zážitkem byla prohlídka starodávného kabinetu i
možnost vyzkoušet klečení na hrachu. A věřte, že to si zkusili všichni s velkým
zájmem! Návštěvu muzea jsme ukončili prohlídkou sbírky motýlů a brouků. Ač by se
muzeum mnohým mohlo zdát nudné, zajímavě připravené aktivity děti velmi zaujaly.
Z Přerova jsme odjížděli opravdu nadšení a plní dojmů!
...a ve školce..
Také děti ze školky se dočkaly
Mikuláše, čerta a anděla. Děti se na
ně těšily a jejich návštěvu si užily se
vším všudy. Někteří se báli, jiní byli
statečnější, ale po písničce a balíčku
s dobrůtkami od hodného anděla už
se všechny děti usmívaly. Ani letos si
nakonec čerti nikoho neodnesli a
museli se vrátit do pekla s prázdnou.
18. prosince se v mateřské škole
konal Den otevřených dveří, který
byl v odpoledních hodinách zakončen
vánoční besídkou, kde si děti po předvedených písničkách, básničkách a tanečcích
vyrobily s rodiči a sourozenci vánoční
svícínek.
S dětmi ze základní školy jsme navštívili
program v přerovském muzeu na
zámku. Kromě pěkného programu jsme
se před odjezdem byli podívat také na
vánočně vyzdobené náměstí, kde si děti
mohly zazvonit na vánoční zvon a něco
si přát. Na závěr vánočního týdne nás
drobnými dárečky pod stromečkem
překvapil Ježíšek, s dětmi jsme si
zazpívali koledy a připomněli si některé
z vánočních tradic.
Zveme vás..
Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
ZVE DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ve čtvrtek 6. 2. 2014 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 2014.
Další informace o dění ve škole i školce najdete na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
D. Červenková a kol. pedagogů

