V pátek 1. 4. 2016 naše škola a školka zažila Aprílový den. Po vylosování pracovních pozic se zaměstnanci
školy chopili svých rolí a musíme říct, že se všichni velmi osvědčili. Dokonce se do výuky
zapojili i rodiče a další „neučitelé“ - pan František Zita, rodina Látových a pan starosta,
za což jim velmi děkujeme. Do výuky se vrhli v plném nasazení.

V sobotu 23. 4. 2016 se ve Slatiňanech
konal Festiválek na klíček, kde vystoupili
naši zpěváčci. Součástí programu byl
i křest nově vydaného CD „Daruj písničku“,
na kterém se podíleli i morašičtí zpěváčci.

V sobotu 29. 5. 2016 se uskutečnil Morašický čarodějnický
rej, na kterém společně vystoupili žáci, někteří rodiče
a zaměstnanci školy s čarodějnickým tancem.

19. 5. 2016 jsme uspořádali besídku pro maminky a tatínky, kde vystoupily všechny děti ze školy a školky
se svým programem. Mateřská škola obletěla letadlem
celý svět a připravila si barevné písničky a básničky.
Poté nám zahrály děti na flétničky.

K vidění byl i muzikálek „Farway city story“. Žáci ze ZŠ měli připravené
anglické okénko a pohádku „Dračí propadák“.
Na závěr nás navštívila
známá kapela Kabát
v podání nejstarších žáku
školy a jejich paní
učitelky.

Během besídky měli návštěvníci možnost ochutnat výborné hamburgery přímo
z grilu od mistrů kuchařů, tatínků Pavla Meduny a Tomáše Holého, kterým touto
cestou chceme poděkovat za jejich spolupráci.

Zápis do mateřské školy
Na konci května proběhl zápis nových dětí do mateřské školy pro příští školní rok. K zápisu se dostavilo
22 dětí. Bohužel nemohli být všichni z kapacitních důvodů přijati, od září tak do MŠ nastoupí 15 nových dětí.
Mateřskou školu bude příští rok navštěvovat 28 mladších dětí ve třídě Lískulek a 15 předškoláků ve třídě
Dubínků.

Zveme vás...
14. června 2016 se přijďte podívat na Zahradní slavnost, kde budou slavnostně pasováni předškoláčci
na školáky a páťáci na budoucí žáky II. stupně ZŠ. Začátek indiánské zahradní slavnosti je v 15 hodin
před školou.

www.skola-morasice.cz

