Zprávy z lomnické školy a školky
Začátek školního roku 2019/2020
Ve škole je začátek září ve znamení naučných výletů, vytváření společných pravidel, rozdělování služeb a
vyprávění velkých příběhů Montessori. Tyto příběhy otevírají probouzející se hladovou dětskou
představivost a uvádějí děti do poznávání jednotlivých oblastí. Prvňáčci
tedy nezačínají svou školní práci „od sebe“ (já a můj domov, moje cesta do
školy…
apod.),
ale
nahlíží
prostřednictvím příběhů na ten
nejširší rámec a mohou žasnout a
ptát se: Jak vznikl vesmír a naše
planeta? Jak vznikl a vyvíjel se život
na Zemi? Kolik času předcházelo,
než se na Zemi objevili první lidé? Co
všechno dokázali a objevili naši
předchůdci, a čím si museli projít,
abychom se jednoho dne mohli
narodit i my? Velké otázky totiž
hlodají i v „malých“ dětech a
společné hledání odpovědí je tou
pravou motivací k učení.
Od začátku září jsme se se školáky vypravili k Rešovským
vodopádům, na exkurzi do truhlářské dílny, poznat památky
Rýmařova v rámci pokladové hry a vypůjčit nové knihy do knihovny.
Školka letos doslova praská ve švech! Přes prázdniny se nám podařilo její prostory zase o něco více
přizpůsobit Montessori vzdělávání a tím i potřebám našich
nejmenších. Velké oblibě se od začátku roku těší nová
pomůcka na rozvíjení hudebního sluchu – zvonečky stupnice
Cdur. Kromě pestré nabídky činností a pomůcek zkoušíme
letos
také
novou aktivitu:
čtení školáků
ve
školce.
Jednou týdně
dopoledne
přijdou
do
školky děti ze školy s knihami, které mladším kamarádům
představí, a následně jim v malých skupinkách (dvojicích až
trojicích) chvíli předčítají. Po prvním zkušebním kole se zdá,
že akce bude mít úspěch.
Od 1. 9. jsme zapojení ve druhém kole tzv. šablon, což
nám umožňuje ve škole i školce využít personální podporu v podobě školních asistentů a ve družince
realizovat klub zábavné logiky, čtenářský klub a projektové dny s různým zaměřením.

A co nás čeká?
26. 9. od 16. 30 Drakiáda na kopci nad Primou (gurmánské doplňky tentokrát ve zdravém stylu)
27. 9. Exkurze MŠ i ZŠ na farmu Karlovice
v průběhu října Sázení stromů na školní zahradě (bude upřesněno)
10. 11. od 15.00 Vítání občánků na OÚ
1. 12. od 17.00 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark u OÚ
19. 12. od 16.30 Vánoční besídka

Rodiče dětí a žáků školy i jiné zájemce srdečně zveme k návštěvě školy i školky. Stačí se
telefonicky či mailem domluvit na termínu a můžete nás navštívit ve výuce.
www.skolalomnice.cz i FB! https://www.facebook.com/MontessoriLomnice/
Pokojné a barevné dny časného podzimu přeje a na setkávání se za tým školy těší
Mgr. Lucie Mrtvá

