Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Co je u nás nového?
Letos jsme se sešli po pracovních prázdninách a přivítali
školní rok v novém „kabátku“. Po dlouhém plánování jsme
se dočkali výměny oken a zateplení budovy základní školy.
Zároveň proběhly úpravy prostranství před školou a příprava
na
výsadbu
zeleně
v ulici.
Práce se bohužel
protáhly na celé prázdniny, dokončovací
práce se prováděly za provozu školy.
Zahájení školního roku tedy předcházelo
velké pracovní úsilí, abychom stihli školu
připravit. Nyní je vše již hotovo a my se
v současnosti těšíme na jarní výsadbu
zeleně a osazení laviček před budovou.
Věřím, že nejen nám se škola a její nově
upravené okolí moc líbí.
Vzhledem k náročnosti provedených úprav
velmi děkuji všem zaměstnancům školy a obecního úřadu, kteří se podíleli na
úpravách a úklidu budovy, mnohdy nad rámec svých povinností.
čer
Co se dělo ve škole a školce?
V základní škole jsme přivítali 8 nových
prvňáčků. Děti se již znaly s paní učitelkou
ze společných aktivit školy a školky,
všichni se tedy do školy těšily. Již tradičně
jsme všem novým žáčkům, ve spolupráci
se Sdružením rodičů a přátel školy a
s Obecním úřadem Měrovice nad Hanou,
připravili na přivítanou spoustu dárečků.
Přejeme našim prvňáčkům, ať se jim daří
nejen v tomto školním roce!
Při příležitosti Evropského dne jazyků jsme opět pro naše žáky připravili projektový
den, akci zaměřenou na motivaci k jazykovému vzdělávání a uvědomění si potřeby
znalosti cizího jazyka. Tentokrát jsme
zavítali do Velké Británie a Francie. Žáci se
na základě prezentací seznámili se
základními informacemi o těchto dvou
zemích a výsledkem jejich aktivní práce
byla barevná mapa Evropy plná obrázků,
které představují anglické a francouzské
reálie. Také jsme se společně naučili
několik základních frází v těchto dvou
evropských jazycích a na závěr si vyrobili
malé vlajky obou zemí.

Na začátku října si děti v základní škole užily tradiční Svatováclavskou noc.
Dopoledne vytvářely projekty na téma Den vzniku samostatného Československého
státu, kdy si připomněly významné podzimní státní svátky, seznámily se se státními
symboly a společně vytvořily prezentaci k státnímu svátku - 28. říjnu. Odpoledne
všichni absolvovali tematický orientační „lízátkový závod“, po kterém se všichni sešli
u táboráku, kde si při opékání zazpívali s kytarou a získali odměny za zvládnutí
závodu. Ti odvážnější, kteří se rozhodli přespat ve škole, zakončili den noční hrou a
ráno se společně sešli u netradiční snídaně ve školní jídelně.
A co naši nejmenší?
Do mateřské školy v září nastoupilo 9
nových dětí. Zahájení docházky do
mateřské školy bývá pro děti velmi
náročné, proto jim všichni přejeme, aby
chodily do školky rády a bez slziček. Vždyť
ve školce je čeká spousta nových
kamarádů, hraček, zábava na dětském
hřišti, cvičení ve škole, návštěva divadélek
v Němčicích a v Kojetíně, výlety a mnoho
dalších zajímavých aktivit.
Sběr starého papíru
Zahájili jsme podzimní kolo sběru starého papíru. Za výtěžek z
loňského sběru papíru jsme na jaře zakoupili krásnou trampolínu,
která dětem udělala velkou radost. V tomto školním roce plánujeme
rozšíření vybavení školní družiny hračkami a hrami pro děti a
doplnění výbavy tělocvičny. Všem, kteří se opět zapojí do naší
sběrové ligy, již nyní děkujeme za účast a podporu školy!
Zveme vás..
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. Těšíme se na vaši
návštěvu!
Bližší informace najdete vždy na aktuálních letácích a na stránkách školy
www.zsmsmerovice.cz
D. Červenková a kol. pedagogů

