Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Hurá, jsou tu prázdniny!
Už jsme se všichni opravdu těšili, až zhodnotíme práci za
posledních deset měsíců a vykročíme vstříc volným dnům a
prázdninovým dobrodružstvím. Nejen děti, i všichni
zaměstnanci školy už se upínali na blížící se červenec, aby
po závěrečné čtvrtině svého snažení nabrali dostatek sil a
energie na další školní rok. A tak jsme si všichni poslední
den zamávali, popřáli krásné léto a začali se těšit na vše
pěkné, co nás o prázdninách čeká. I vám přejeme mnoho
příjemných letních chvil a dostatek odpočinku po dobu dovolených a prázdnin!
Co se dělo ve škole a školce?
Vítali jsme jaro..
Protože si letos dávalo jaro na čas, rozhodli jsme se vyhnat z Měrovic zimu a přinést
konečně dlouho očekávané jaro. S přípravami jsme začali již ráno, kdy si děti
vyráběly jarní dekorace, kluci pletli pomlázky a
děvčata připravovala jarní občerstvení pro spolužáky
i rodiče. Odpoledne jsme, po krátkém programu dětí
u školy, vyrazili k říčce Hané, abychom se zbavili
paní Zimy a přinesli jaro. Na cestě zpět nás u
mateřské školy přivítal tancem dětský folklorní soubor
Pantlék z Němčic. Na závěr se ještě děti pochlubily
výstavou svých výrobků v budově mateřské školy.
Nejen díky počasí se nám akce moc líbila!
Dopravní výchova
Každoročně se děti ve škole i školce seznamují v
rámci dopravní výchovy s pravidly silničního
provozu. Jak děti ve škole zvládly přípravu na
školní dopravní testy, si přišli ověřit policisté z
Obvodního oddělení České policie v Kojetíně.
Všechny děti se aktivně zapojily do spolupráce s
policií a za správné odpovědi získaly odměny.
Děti z mateřské školy si navíc měly možnost
prohlédnout policejní vozidlo a některé z nich se
dokonce nechaly dobrovolně spoutat!
Školní výlet
Po loňském brněnském parníku jsme se letos vypravili do
podzemí – do jeskyní v Teplicích. Mnohé děti ještě
v jeskyních nebyly, a tak jejich návštěvu očekávaly velmi
dychtivě. Prohlídka se všem velmi líbila, obdivovali jsme
podzemní výtvory a vyzkoušeli i úplnou tmu, jaká byla
v jeskyních při jejich objevování. A protože jsou Teplice
lázeňské městečko, vydali jsme se objevovat i léčivé
prameny a samozřejmě ochutnat léčivou vodu. Jaké ale bylo
překvapení, že léčivá voda není sladká minerálka! 

Po nákupu nezbytných lázeňských oplatek nás ještě čekala cesta k Hranické
propasti. Počasí bylo jako na objednávku, a tak se výlet velmi vydařil a všem líbil.
Tak se děti dočkaly..
Konec roku byl ve znamení dobrodružství a
společného veselí, protože letos jsme zakončili
školní rok na chatě Pod Tesákem! V týdnu před
vysvědčením děti strávily krásné 4 dny v přírodě
Hostýnských vrchů, kde se společně proměnily
v kmen
indiánů.
Naučily
se
indiánským
dovednostem – střelbě z luku, hodu oštěpem,
vyráběly indiánské ozdoby, stavěly lesní obydlí
z přírodnin. Všechny zážitky zaznamenávaly do
deníku Indiánské léto, kde si zároveň ověřovaly
získané znalosti. Kromě indiánských aktivit je
čekal u chaty pěkný sportovní areál, kde se mohly
sportovně vyžít a vyřádit. Všichni jsme si školu v přírodě moc užili a už se těšíme, až
vyrazíme na další dobrodružnou výpravu!

I v mateřské škole měly děti plno zážitků..
Při příležitosti svátku matek udělaly děti maminkám
radost pásmem ,,Jarní brána". Žluté pampeliškové
sukénky děvčátek a veselý program vykouzlily
příjemnou, sváteční atmosféru. Kytička mamince
byla sice papírová, ale vyrobená s láskou.
Před ukončením
školního roku děti
vyrazily
do
DinoParku a ZOO koutku ve Vyškově. Děti se
projely v dinovláčku, zhlédly 3D film o životě
dinosaurů a na ,,skoro živé“ prehistorické velikány si
mohly i sáhnout. Bohužel nás nejelo mnoho, někteří
rodiče dětem z finančních důvodů výlet nedopřáli, i
když nebyl příliš finančně náročný, děti tak přišly o
společné
krásné
zážitky.
Do první třídy ZŠ odchází po prázdninách 8 dětí. S budoucími školáky i některými

maminkami jsme se slavnostně rozloučili příjemným posezením, prohlédnutím alb a
kroniky od dob dětství maminek až do současnosti.
Co je u nás nového?
V mateřské škole se nám podařilo dokončit nové hřiště. Vzhledem k velmi malé ploše
zahrady mají děti k dispozici zastíněné
pískoviště,
houpačku
a
multifunkční
prolézací věž, kde mohou využít lezeckou
stěnu, šplhací síť, skluzavku a prolézací a
prohazovací otvory. Pod věží mají děti také
prostor - domeček, ve kterém si mohou
hrát.
V průběhu školních prázdnin je ještě nutné
srovnat a upravit zelenou plochu, aby vše
bylo ve finální podobě při zahájení nového
školního roku.

Na závěr..
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jarního sběru starého papíru! Ve druhém pololetí
školního roku se nám povedlo nasbírat přibližně 2,5t papíru! Získané finanční
prostředky použijeme na nákup vybavení školní družiny (výtvarné potřeby, hry,
hračky), na nákup sportovních potřeb a přispějeme dětem na akce, kterých se
pravidelně účastní. Nejlepší sběrači byli odměněni krásnými cenami.
Za školní rok 2011/2012 byli nejaktivnější tito žáci:
1. Martin Zdráhal
574 kg
2. Aneta Segiňová
518 kg
3. Denis Mitana
362 kg
4. Eliška Podoláková
290 kg
5. Jan Petrovský
232 kg
Nejlepším sběračům blahopřejeme a zároveň děkujeme jejich rodičům za podporu
školy.
D. Červenková a kol. pedagogů

