Se začátkem letních prázdnin se zavřely dveře školy a my jsme vyrazili společně s dětmi a rodiči na Berounku.
Proměnlivé počasí nás neodradilo, parta byla skvělá, nic jsme neutopili a už plánujeme další prázdninovou
plavbu. Poděkování patří paní učitelce Kopecké za skvělou organizaci.

Po prázdninách jsme se ve škole sešli
v trošku větším počtu, přibylo nám
pár žáků v základní škole a s nimi
i nová paní učitelka, která k nám
dojíždí z Pardubic. Nejstarší žáci se
letos odstěhovali do nové „třídy“
na velkém hřišti, do tříd ve škole už
jsme se nevešli. Díky skvělé
spolupráci s mladými hasiči a jejich
vedoucími fungují tyto prostory jako
třída a zároveň jako hasičská
klubovna. V první třídě jsme letos
přivítali 11 žáčků, jejich třídu vidíte
na obrázku.
První podzimní akcí bylo tradiční setkání dětí, rodičů a zaměstnanců na zahradě školy, tentokrát se neslo
v rytířském duchu. Navštívil nás soubor Moradis a předvedl nám ukázky rytířských soubojů, ze kterých se
nejen klukům tajil dech. V říjnu se konalo jako každoročně nocování ve škole spojené s dlabáním dýní
a průvodem, který byl zakončený kejklířským představením plivače ohně pana Dragana.
Od září jsme také stihli několik divadelních představení v Chrudimi. Nejstarší žáci absolvovali dvoudenní
exkurzi do Plzně, školáci byli na dopravním hřišti a mateřinka navštěvovala solnou jeskyni.
Ve škole a školce mají i v letošním roce děti možnost navštěvovat mnoho kroužků - zpívání, vaření, keramiku,
flétnu, tancování s hudbou, logopedii, angličtinu, náboženství, dramatický kroužek. Od ledna také mohou
jezdit na lyžařský kurz a na jaře i na plavání.
Před začátkem adventu se ve škole konaly adventní dílny s rodiči. Tentokrát jsme si vyráběli adventní
výzdobu pro radost - kdo si co vyrobil, mohl si odnést domů. Vánoční jarmark s besídkou se tentokrát
nekonal. Můžete se ale těšit na jarmark velikonoční, který chystáme na jaro.

Zápis do 1. třídy a do MŠ
Zápisy se od letošního školního roku konají v nově daných termínech stanovených
školským zákonem. Do 1. třídy ZŠ budou zápisy probíhat v měsíci dubnu 2017,
do mateřské školy v termínu od 2. do 16. května 2017. Přesné termíny zápisu do naší
ZŠ a MŠ a další podrobnosti o plánovaných počtech přijímaných dětí budou
zveřejněny v dostatečném časovém předstihu a naleznete je na webových stránkách
školy nebo na vývěsce obecního úřadu. V této souvislosti připomínáme i novou
zákonnou povinnost předškolní docházky do MŠ, která platí od roku 2017. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti musí přijít k zápisu do MŠ, pokud mateřskou školu zatím
nenavštěvují.

Zveme Vás

Jste srdečně zváni na poslední předvánoční akci naší školy - na Vánoční koncert v kostele v Morašicích.
Na koncertě vystoupí všichni žáci ZŠ, soubory Klíček a Klíčenky s našimi zpěváčky ze školy a školky a hosté
z Domova sociálních služeb Slatiňany. Vstupné na koncert je dobrovolné - bude využito na splnění vánočního
přání našich kamarádů z Domova sociálních Slatiňany - z domečků v Bylanech a Markovicích, s nimiž
od letošního roku spolupracujeme. Zároveň Vás zveme na výstavu obrazů paní učitelky Nadi Machové, její
obrazy budou k vidění před a po koncertě v prostorách školy.

VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE
VÁM PŘEJÍ
DĚTI, ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ A MŠ MORAŠICE

