Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Hurá, jsou tu prázdniny! Na konci června není ve škole
jediného človíčka, který by se netěšil na prázdninový
odpočinek.
Děti
žijí
v očekávání
výletů,
zážitků,
dobrodružství a dospělí se těší na dny, ve kterých naberou
síly na další desetiměsíční maraton.
Máme za sebou další školní rok. Naše škola je v obci jednou
z mála možností pro vyžití dětí. V průběhu školního roku
jsme se proto snažili nejen zajistit dětem vzdělávání, ale také
smysluplně vyplnit jejich volný čas. Většina dětí využila
možnosti navštěvovat školní družinu a zájmové kroužky (sportovní hry, zábavné
tvoření, anglický jazyk hrou a pěvecký kroužek). Zároveň jsme se snažili obohatit
výuku o některé zajímavé akce, o nichž vás pravidelně informujeme prostřednictvím
zpravodaje a webových stránek školy.
Děti z mateřské školy pravidelně navštěvovaly Školičku, přípravku pro předškolní
děti, zároveň je paní učitelky ve školce připravovaly na vstup do základní školy
v pravidelných aktivitách pro předškolní děti.
Z naší školy odchází 11 žáků do škol v Kojetíně, opouští nás i budoucí gymnazista,
který se velmi dobře umístil v přijímacím řízení. Věříme, že obhájí svou výbornou
startovní příčku i v době studia. Všem našim páťákům přejeme úspěšný start
v nových školách a těšíme se, že je i po prázdninách uvidíme na akcích naší školy.
Všem dětem i zaměstnancům školy přeji dostatečný prázdninový odpočinek pro
načerpání sil do dalšího školního roku!

Co se dělo ve škole a školce?
Vyráběli a tvořili jsme!
Poslední čtvrtletí školního roku
jsme zahájili zrušením akce Vítání
jara. Počasí nám nepřálo, nemohli
jsme tedy uskutečnit společné
aktivity s dětmi a jejich rodiči. Jaro
jsme
tedy
přivítali uspořádáním jarní výstavy, kde se děti
z MŠ, ZŠ a ŠD pochlubily svými zajímavými
jarními a velikonočními výrobky.
Děti z mateřské školy celoročně navštěvují akce
Kulturního střediska Němčice n. H. V rámci
pravidelných návštěv divadelních představení se
zúčastnily tematické výtvarné soutěže kolektivů
mateřských škol. Děti společnými silami vytvořily
obrázek k pohádce "O loupežníkovi a princezně
Ance“, za což obdržely od organizátora soutěže
pěkné odměny.

Školní družina se již tradičně zapojila do jarní

soutěže školních družin „Veselá paleta“ a letos se umístila na 1. místě se
svými velmi nápaditými výrobky na téma „Roboti“, které nyní zdobí budovu ZŠ.
Svátek matek v MŠ
Svátek maminek se neobejde bez
vystoupení dětí. Také v naší školičce
se děti na své maminky velmi těšily.
Přišly se podívat také babičky a
ostatní členové rodin v takovém počtu,
že se téměř do našich malých prostor
všichni nevešli. Děti všem zahrály
veršovanou pohádku, zatančily, mladší
děti pak předvedly pěknou básničku.
Závěrem děti předaly svým maminkám
vlastnoručně a s láskou vytvořené
srdíčko a společně si ještě po
programu s maminkami zhotovily
papírový tulipán. Na společné tvoření se děti vždy velmi těší a i my jsme rádi, že
naše společné akce pravidelně přispívají k užší spolupráci školy a rodiny.
Návštěva letiště v Bochoři
V květnu jsme s dětmi ze základní
školy
podnikli
výpravu
na
vrtulníkovou základnu Bochoř u
Přerova. Viděli jsme mnoho vozidel
bojové pěchoty, tanky, vrtulníky, také
policejní a záchranná auta a cvičené
psy. Nejlepší na tom bylo, že na téměř
vše jsme mohli vylézt, všechno
prozkoumat. Kluci byli nadšeni, ale ani
děvčata neváhala vlézt přímo do
tanku nebo obhlédnout pilotní kabinu
vrtulníku. Také ukázky zásahu
policistů, hasičů nebo bojového umění
nás velmi zaujaly. Den se krásně vydařil a pro děti to byl opravdový zážitek!
Den dětí
Při příležitosti svátku dětí jsme ve
spolupráci s Obcí Měrovice nad Hanou
na začátku června pro děti základní a
mateřské školy i pro ostatní občany
obce zorganizovali předváděcí akci
občanského
sdružení
Agility
Kroměříž, které se zabývá výcvikem
psů. Akce se konala na místním
fotbalovém hřišti. I když to vypadalo,
že bude každou chvíli pršet, počasí
nakonec vydrželo. A tak nám cvičitelé
ukázali, jak se svými psy cvičí a trénují
poslušnost, a co všechno se může pod jejich vedením pes naučit. Všechny děti si

zahrály na pejsky a jejich psovody a dokonce si i samy vyzkoušely, jaké je vést
pejska a dávat mu povely. Přes to že byly děti ze začátku z vodění pejsků trošku v
rozpacích, tréma za chvíli opadla a všichni si to užili. Už teď se těšíme, až za námi
zase přijedou!
Škola v přírodě
Konečně! Děti ze základní školy odjely
v pondělí
17.
6.
na
dlouho
očekávanou „Pohádkovou školu
v přírodě“ na Tesák. Každý den byl
tematicky zaměřen na pohádkové
téma, děti soutěžily na Mravenčí
pasece,
putovaly
k Perníkové
chaloupce, prožily Den loupežníka
Rumcajse, ocitly se i ve světě
Křemílka a Vochomůrky. Hned na
úvod si vytvořily své pohádkové
„stejnokroje“ a po celý týden si užívaly
her, soutěží, dobrodružných výprav a
koupání. Za své výkony pak byly náležitě odměněny. S čerstvým pohádkovým
vysvědčením v pátek odpoledne všichni zamávali Tesáku a k večeru se (bohužel)
celá pohádková výprava vrátila zpět do říše lidí. Tak snad zase za rok AHOJ!!
Celý program školy v přírodě i s fotografiemi najdete na webových stránkách školy.
Školní výlet MŠ
Na konci června jsme si s MŠ udělali
výlet do Vyškova. Děti se těšily nejen
na návštěvu ZOO, ale i na cestu
vláčkem a vycházku „velkým“ městem.
Postupně jsme prošli celou ZOO,
podívali se na zvířátka, nakrmili
rybičky a v Babiččině dvorečku si děti
mohly dokonce pohladit kůzlata,
ovečky a další mláďata, což je pro
mnohé děti vždy velkým zážitkem.
Celý výlet se velmi vydařil, počasí nám
přálo a děti si celou cestu domů
povídaly o tom, co všechno viděly.
Stále sbíráme!
V červnu proběhlo druhé kolo sběru papíru ve školním roce
2012/2013. Na výsledcích školy se nejvíce celkově podíleli tito žáci:
Martin Zdráhal
1147kg
Aneta Segiňová
743kg
Hana Černocká
499kg
Za aktivní účast ve sběrové soutěži získaly mnohé děti krásné odměny a
my tímto děkujeme všem rodičům, dětem i občanům obce za vyvinuté úsilí, díky
kterému jsme mohli pořídit na zahradu školy velkou trampolínu, z které měly děti
obrovskou radost! Děkujeme!

Zároveň děkujeme za spolupráci a podporu při všech aktivitách školy Obecnímu
úřadu Měrovice nad Hanou.

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

