Základní škola
a mateřská škola Morašice
okres Chrudim
Nejen cestování kolem světa ...
V mateřské škole pokračujeme v celoročním projektu „Cesta
kolem světa“. V březnu jsme „odcestovali“ do Japonska ochutnali jsme výborné japonské pokrmy, naučili se napsat své
jméno japonským písmem a uspořádali ochutnávku čajů, kde
nás navštívila pravá geisha. V dubnu jsme cestovali do Austrálie,
společně jsme upekli australskou buchtu, udělali speciální
australské jednohubky a vydali se ke kamarádovi Tomíkovi
Culkovi do Lánů podívat se na klokana Čendu. V rámci
„návštěvy“ Itálie jsme se vydali k místnímu Italovi Maurovi,
který nám pověděl, jaké to je, žít v Itálii, seznámil nás s jejich
kulturou a připravil nám výbornou pravou italskou pizzu. Po celou dobu na nás mluvil pouze italsky a jeho manželka
Boženka nám vše s ochotou překládala. Touto cestou bychom Maurovi a Božence
chtěli moc poděkovat za krásné italské dopoledne!
V březnu nás ve školce navštívila Erika Slavíková a Michal Půlpán s krásně
připraveným programem – Základy první pomoci. Dětem více přiblížili, co je potřeba
udělat, když najdou někoho zraněného, děti si zkusily i základy resuscitace, na závěr
si prohlédly sanitu a vyzkoušely jízdu na nosítkách.
V průběhu března jsme se zúčastnili soutěže
„O nejoriginálnější kraslici“ a získali jsme krásné
3. místo. Žáci ZŠ se zúčastnili soutěže Matematický klokan. Nejlepším se stal Filip
Doležal, který se umístil na 3. místě v Pardubickém kraji v konkurenci 975
účastníků.
V úterý 10. dubna se v základní škole konal zápis do první třídy. Celkem přišlo
k zápisu 17 dětí. Naši předškoláci si zápis s cestou kolem světa moc užili.
Procestovali Evropu, Afriku, Japonsko a Ameriku.
V pátek 13. dubna nás ve školce navštívila Policie ČR se svým preventivním
programem. Děti se dozvěděly, jak se chovat na silnici při chůzi i při jízdě na kole,
prohlédly si vybavení pořádkové policie a vyzkoušely si ho. Moc děkujeme
za spolupráci Alešovi Hofferovi ze Skupic.
10. května jsme měli ve školce přijímací řízení pro nové děti. Celkem se
dostavilo 23 zájemců, přijato jich mohlo být pouze 13.
Školáci se v květnu vydali na celý týden na školu v přírodě
do Mladočova u Litomyšle. Kouzelnického týdne plného her
se zúčastnilo všech 54 žáků školy.
V úterý 29. května jsme připravili pro rodiče besídku ke dni maminek
a tatínků. S programem vystoupily všechny děti ze školy i školky.

Zveme Vás na poslední akci letošního školního roku - ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se koná v úterý 26. června
od 15:30 hodin před školou. Těšit se můžete na pasování školáků, exotické pohoštění a africké překvapení.
KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY!

