Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Tak už nám to začalo!
Nastal říjen, krásné období babího léta a my máme za sebou
první měsíc nového školního roku. Za okny ještě svítí
sluníčko, ale my už opět usedáme do lavic, učíme se,
vyrábíme a plánujeme, čím si náš další školní rok obohatíme
a zpestříme. A že jsme začali v plném tempu je zřejmé
z příspěvků, které jsme pro vás připravili.
Co se dělo ve škole a školce?
V základní škole jsme přivítali 8 nových
prvňáčků. Všichni byli plní očekávání a těšení,
i když se s prostředím školy seznamovali již
dříve na „školičkách“, které pravidelně pro
předškolní děti pořádáme. Nyní mají prvňáčci
plné ruce práce s úkoly, naučili se už číst a
psát několik písmen, počítají obrázky a věci,
s velkou radostí cvičí, rádi malují. Čeká je ale
také spousta nových zážitků. My jim v tom
jejich velkém snažení držíme palce a přejeme
hodně úspěchů!
Již tradičně jsme v září pro školáky připravili
práci na projektu při příležitosti Evropského
dne jazyků. Akce je zaměřena na motivaci
k jazykovému vzdělávání a uvědomění si
potřeby znalosti cizího jazyka. Děti se
seznamují se základními informacemi o Velké
Británii, která patří ke vzdělávání v angličtině,
ale také o některém dalším evropském státu.
Po Francii a Německu jsme letos „zavítali“ na
Slovensko. Výsledkem
naší
práce
byla
barevná mapa Evropy plná obrázků, které
představují reálie jednotlivých zemí, vyzkoušeli jsme si i základní slovíčka a fráze v
angličtině a slovenštině. Všichni jsme si také vyrobili vlajky obou evropských zemí.
Ukončení prázdnin znamená nejen návrat do školních lavic, ale také do školní
družiny. Na tento rok se přihlásilo 30 žáků, kteří mohou navštěvovat družinu denně
od 11:40 do 15:30.
A co nás tento rok ve školní družině čeká? Budeme se věnovat vzdělávacím,
zájmovým a odpočinkovým činnostem, které budou spojeny s nejrůznějšími
aktivitami a akcemi. Již máme za sebou výtvarné zpracování naší školy a školního
personálu a v současnosti se věnujeme výrobě školní zoologické zahrady. Na
podzim proběhne oblíbená Drakiáda, budeme pořádat Školní halloween, na zimní
měsíce je v plánu Čertovská besídka, Vánoční dílna a mnoho dalších aktivit. Ve
školní družině se zkrátka nenudíme

A co naši nejmenší?
Do mateřské školy nastoupilo 9 nových dětí.
První dny pobytu jsou pro děti vždy velkou
událostí a změnou. Adaptace na režim
mateřské školy je pro malého človíčka často
velmi náročná, musí si zvykat na pobyt bez
maminky i na nové prostředí. Proto je nám
odměnou, že v naší školičce nikdo nepláče.
Děti zde našly nové kamarády, líbí se jim
školka i nové hračky, ze všeho nejraději si však
hrají na zahradě a dětském hřišti.
Sběr starého papíru
I v tomto školním roce se snažíme zapojením do sběru
starého papíru zlepšit podmínky vzdělávání v naší škole.
Jelikož se nám jarní sběr velmi vydařil, rádi bychom při
podzimním sběru úspěch zopakovali a ze získaných
finančních prostředků rozšířili pohybové aktivity dětí v
základní škole zakoupením velké trampolíny na školní dvůr.
Sběr papíru bude probíhat do konce měsíce října. Papír můžete nosit do
základní i mateřské školy. Školákům sběr vážíme, abychom mohli na konci roku opět
vyhodnotit a odměnit nejlepší sběrače. Děkujeme všem, kteří školu tímto způsobem
podporují a starým papírem pravidelně přispívají.
Sbírej mobily
Nově se škola zapojila do projektu "SBÍREJ MOBILY", který přispívá k
ekologické likvidaci odpadu. Máte-li doma staré, nefunkční či nepoužívané
mobilní telefony, je možné je do konce listopadu přinést do školy. Škola
obdrží dle jejich množství finanční prostředky, které použije, stejně jako
finanční prostředky získané sběrem papíru, na nákup trampolíny na
školní zahradu. Mobilní telefony můžete nosit denně v době od 7 do
16 hodin. Předem děkujeme za vaši účast ve školním projektu.
Co je u nás nového?
Před zahájením školního roku byla z druhé
etapy finančních prostředků Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost nově vybavena třída pro
nižší ročníky interaktivním projektorem a
novými PC s výukovými programy. Také ve
školní družině přibylo nové vybavení nástěnná televize a nový počítač s výukovými
programy a připojením na internet.

Zveme vás..
11. října v 15.00 se uskuteční Drakiáda pro rodiče s dětmi na hřišti TJ Haná.
Udělejte si čas a přijďte s námi strávit pěkné odpoledne.
V předvánočním čase vás zveme na Dny otevřených dveří v základní a
mateřské škole. Čeká na vás příjemná vánoční atmosféra, vystoupení,
výtvarné dílny a výstava prací dětí a žáků školy.

Bližší informace najdete vždy na aktuálních letácích na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
Na závěr..
V září nás bohužel potkala nepříjemná záležitost v podobě vyplavení mateřské
školy vlivem závady na sociálním zařízení. Byli jsme nuceni přerušit provoz
mateřské školy, následně byl provoz dočasně přesunut do náhradních prostor
v základní škole. Bylo nutno nejprve důkladně vysušit budovu a celoplošný
koberec v herně a následně položit novou PVC podlahu ve třídě. Děkuji
zaměstnancům školy i Obce Měrovice nad Hanou, kteří svým úsilím výrazně
urychlili opravy a obnovení provozu v mateřské škole. Zároveň děkujeme za
spolupráci a pochopení rodičům dětí.
D. Červenková a kol. pedagogů

