Zprávy z lomnické školy a školky
Pololetí za námi
V mateřské škole jsme se pilně během listopadu chystali na již tradiční vánoční jarmark. Kromě toho jsme
se bavili o změnách v přírodě a více o stromech a jejich životě,
ukládání ke spánku atd. Na Vánoce jsme se připravovali i společným
odpočítáváním týdnů při zapalování svíček na adventním věnci i
dalšími zvyky a chystáním. Na závěr jsme navštívili les a obdarovali
zvířátka dobrotami. Během ledna nám počasí přálo a mohli jsme si
plně užít sněhu, bobování, koulování, sněhuláků apod. Věnovali
jsme se více tématu
lidské tělo, z čeho se
skládá a co potřebuje,
co je pro nás zdravé a co nikoliv. Předškoláci si vytvořili i
projekt lidské tělo a knížečky s názvy orgánů atd.
V následujících týdnech nás čeká téma vesmíru a planet.
Poslední měsíc kalendářního roku byl i ve škole ve znamení
adventu a Vánoc. Výroba kulis a především nácvik
vánočního divadla, které se letos nechalo inspirovat králem
pohádkářů, H. Ch. Andersenem, byl opravdu velkou a
náročnou prací. Technika černého divadla má svá úskalí, ale když je překonáte, odmění se překvapivými
efekty a sklidí zasloužený úspěch. Na začátku nového
roku se opět některé děti ze školy a školky zapojily
srdnatě do tradiční charitní akce s názvem Tříkrálová
sbírka. Byla letos opět velice úspěšná – v Lomnici a
Tylově se vybralo celkem 16 722,- Kč! Veliký dík patří
štědrým dárcům a všem ochotným koledníkům.

Školní pestrá a usilovná práce v průběhu ledna
přešla plynule přes pololetní vysvědčení do dalšího
měsíce a začínáme se pomalu těšit na jaro.
Do té doby si ale školka užije týden lyžařského
výcviku v Karlově a školáci podniknou zimní expedici
na Praděd.
Jarní ladění nám zajistí workshop o pletení košíků
z proutí, který pro školáky zařídili rodiče Domči. Moc
děkujeme.

A co nás čeká?


Pondělí 24. 2. od 8.30 do 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ A ZŠ! Přijďte se podívat, jak
probíhá den v naší škole a školce. Srdečně zveme!



Pondělí 24. 2. od 15.00 beseda na téma Imunita – jak ji posilovat u dětí i sebe sama s podporou
přírodních produktů. Slovo budou mít Mirjam Tranová a Iva Dudková.



Středa 25. 3. Škola nanečisto – den, kdy si předškoláci mohou vyzkoušet celý den ve škole se
vším všudy.



Středa 1. 4. od 14.00 do 16.30 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY. S sebou rodný list dítěte a OP zákonného
zástupce.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.skolalomnice.cz FB! https://www.facebook.com/MontessoriLomnice/
Pokojné a nadějeplné dny probouzejícího se jara přeje a na setkávání se za tým školy těší
Mgr. Lucie Mrtvá

