Zprávy z lomnické školy a školky
Co přineslo poslední čtvrtletí školního roku 2017/2018
V dubnu proběhl zápis dětí do 1. třídy. Budeme se těšit na čtyři nové
prvňáčky – dva lomnické, dva přespolní.
Na dubnové, tentokrát praktické, Montessori kafe II přišly čtyři
maminky a pomohly nám velkou měrou
s výrobou jazykových pomůcek, českých i
anglických. Vznikly knížečky pro první
čtení slov (ovoce, zelenina, zvířata) a
rozšířil se anglický obrázkový slovník. Za
tuto pomoc a ochotný příslib jejího
pokračování moc děkujeme!
Na školní zahradu přibyly další listnaté stromy – tentokrát mladé doubky,
ať se jim daří.
Květnová tradiční besídka ke Dni matek se nesla na vůni kávy, čaje a
zákusků. Školáci i děti z mateřinky totiž své maminky a babičky pozvaly do
„Kavárny pro maminky“. Návštěvníci si mohli pochutnat na dětmi
upečených dobrotách a dobré kávě. Kulturní program zahrnoval písničky,
vědecké okénko se sopečnými experimenty a taneční vystoupení.
Profesionální hudební koncovku pak obstarala pěvecká skupina Vocalica
ze Šternberka.
Během rozkvetlého měsíce se kromě aktivit spojených právě s kvetoucí
přírodou uskutečnila také pravidelná beseda z projektu Hasík a do školy
a školky přijelo zahrát představení Divadlo loutek s klasickými
dřevěnými marionetami.
Ve škole se nám během května vylíhly
babočky bodlákové – pozorovali jsme proces
metamorfózy od housenek po krásně
zbarvené motýly, které jsme následně vypustili
na školní zahradě na svobodu.
Poslední květnový den jsme se všichni
vypravili vlakem na celodenní výlet do
Velkých Losin. Navštívili jsme zámek i ruční papírnu, dali si dobrou
zmrzlinu a vyřádili se na velkém hřišti. Počasí vyšlo
na jedničku .
Den dětí strávili školáci už tradičně sportem a zábavou s dětmi škol našeho
„trojlístku“, tedy z Lomnice, Dětřichova a Ryžoviště. Hostitelskou školou Her bez
hranic letos byl Dětřichov a týmy dětí se utkaly v běhu po obci se zajímavými úkoly na
stanovištích. Počasí bylo nádherné, program i
občerstvení pečlivě a s láskou připravené a děti
hrály fair play – jakou jinou oslavu 1. června si
přát?
Školáci si v průběhu června samostatně plánovali
svůj druhý velký výlet – odhlasovali si Brno,
zoologickou zahradu, plavbu po Brněnské

přehradě a procházku centrem města s nakupováním. Museli si zjistit spoje, objednat jízdenky, telefonicky
rezervovat vstupné a sepsat celý cestovní itinerář. Povedlo se, do Brna jsme jeli a bylo to skutečně
velkolepé .
I přes nepřízeň počasí se podařilo zakončit školní rok Zahradní slavností, na
které byli předškoláci pasováni na prvňáky, děti s rodiči si prošly „cestu
chleba“ a společně jsme si upekli hady z kynutého těsta. Občerstvení ve
formě domácí zdravé zmrzliny, hranolek s kečupem a špekáčků bylo taky
vynikající a oheň hřál.
O prázdninách se ve škole i školce maluje, takže v následujícím školním roce nás čekají krásné nové třídy.

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 a nově i FB! https://www.facebook.com/MontessoriLomnice/
Pěkný zbytek léta, slunečné a pohodové dny přeje a na setkávání v příštím školním roce se za tým školy
těší Mgr. Lucie Mrtvá

