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Blíží se konec školního roku žákům základní
školy i první rok existence naší mateřské
školy.
Přejeme žákům zdárné ukončení s výborným
prospěchem a těm, kteří odcházejí na druhý
stupeň i tam hodně úspěchů.
A těm nejmenším hezké prázdninové zážitky
se svými rodiči, sourozenci a kamarády.

POZVÁNKA
DNE
22. 06. 2011 OD 19 HODIN SE KONÁ
V HOSPODĚ VE DVOŘE V MORAŠICÍCH VEŘEJNÉ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE.
Zveme všechny občany.

Z Á K L A D N Í Š KO L A
Žáci a žákyně připravili ke svátku maminek pásmo scének,
písniček a říkánek. Slavnostní odpoledne se přítomným
rodičům líbilo a můžete jej shlédnout na webových stránkách
obce Morašice.
Dopravní situace se žáci učí řešit na dopravním hřišti Domu
dětí v Heřmanově Městci.
Vyzkoušely si také svoji zdatnost v Lanovém centru na
Podhůře.
V horkých dnech v době odpolední družiny využívají žáci pro
osvěžení sprchu na školní zahradě.
Odměnou z práci v tomto roce byl školní výlet do našeho
hlavního města – Prahy. Navštívili Pražský hrad, shlédli
výměnu stráží, Petřín, Národní muzeum. Výlet byl završen
návštěvou metra. Žáci děkují občanům za přispění sběru
starého papíru a pet láhví. Finančními prostředky, které byly
získány z této akce, byl z části hrazen právě tento školní výlet.
Jistě jste si všimli nového oplocení školní zahrady u rybníka
na návsi, které vybudovala firma pana Martina Žďárského.
Úprava zahrady, vybudování pískoviště a nainstalování
nových prvků pro potřebu dětí mateřské školy bude dále
pokračovat během prázdninového období.

M A T E Ř S K Á Š KO L A
Ani naši nejmenší nejsou se svými akcemi pozadu. Den dětí
oslavili na chrudimském letišti, prohlídkou letadel, pro
některé z nich první takový zážitek.
V podělí 13. 06 2011 podnikla školka výlet do nedalekých
Žlebů – zámecké zahrady a obory, kde jsou chováni draví
ptáci, divoká prasata, daňci a jiná lesní zvířata. Děti si výlet
užily. Malým výletníkům počasí přálo a sluníčko je provázelo
i na jejich nových tričkách.
Na úplný závěr školního roku učitelky připravují společný den
pro děti z mateřské školy a žáky plný her a soutěží. Všichni se
tak vzájemně poznávají, učitelky základní školy navštěvují
děti v mateřské škole, hrají si spolu a společné vztahy jsou
bezproblémové. Výhodou je, že jsou v jedné budově.

CO SE U NÁS UDÁLO
Morašice – poslední květnovou sobotu připravili hasiči již
tradiční „KÁCENÍ MÁJE“. Slavnostní odpoledne se
vydařilo.
Zbyhněvice – O víkendu 21.- 22. 05. 2011 proběhla oprava
zábradlí kolem dolního rybníka, kterou provedli včetně nátěru
hasiči. Dále posekali porost na břehu rybníka a obsekali
vysazené stromky u hřiště.
29. května 2011 uspořádali občané Zbyhněvic spolu s místním
SHD dětský den pro své ratolesti. Přichystali jim různé
soutěže podle věku, za které děti dostaly zaslouženou odměnu
ve formě sladkostí a nových sportovních potřeb. Vyzkoušet si
mohly např. střelbu ze vzduchovky nebo část hasičského
útoku. Starší děti připravily pro ty menší šipkovanou s úkoly.
O občerstvení se postaraly maminky.
Skupice – Skupičtí hasiči uspořádali 4. června dětský den,

nejen pro místní děti. Byly připraveny soutěže a hry pro děti
školní a předškolní.Děti se svezly vojenským Gazem,
vystřelily si luku či vzduchovky, nazdobily si přinesené tričko.
Svezly se na kole, koloběžce nebo jiném vozidle. Více
informací na www.skupice.estranky.cz

SPOZ

- životní výročí našich spoluobčanů

Nepovím Milan
Hrstka Lubomír
Jelínková Miluše
Tesařová Anna
Minařík Ladislav
Halbich Otakar
Hartová Marie
Bakešová Libuše
Smetanová Marta
Buřvalová Věra
Sedláčková Emilie
Nepimachová Marie
Jirásková Božena

Morašice
Skupice
Morašice
Morašice
Morašice
Skupice
Morašice
Morašice
Janovice
Janovice
Janovice
Janovice
Morašice

50. narozeniny
55. narozeniny
55. narozeniny
60. narozeniny
65. narozeniny
70. narozeniny
82. narozeniny
82. narozeniny
83. narozeniny
84. narozeniny
88. narozeniny
90. narozeniny
90. narozeniny

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, trochu štěstí a hezké
chvíle prožité v kruhu svých nejbližších.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
05. 06. 2011 se konalo ve slavnostní síni obecního úřadu
v Morašicích vítání našich nejmenších občánků. Přejeme jim,
aby jejich život byl bez mráčků a plný lásky.
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