Zprávy z lomnické školy a školky

Školní rok 2018/2019 ubíhá jako jarní voda v lomnickém potoce…
V naší škole i školce jsme se tento rok už pořádně obuli do
vyučování založeného na principech pedagogiky Marie
Montessori. Školáci se učí v dopoledních výukových blocích a
mají pouhé tři předměty –
kosmickou výchovu, tělocvik
a angličtinu. Ačkoli pojem
„kosmická výchova“ může na
první dojem působit podivně,
nejedná se o žádnou
astrologii nebo šarlatánství.
Je obdobou toho, jak chápal
svět Jan Ámos Komenský – tedy souvislost všech věcí, jednotný
celek. V rámci kosmické výchovy děti prochází všemi vzdělávacími
oblastmi, do studia čísel a matematiky přes barvitý příběh písma a
řeči po základy přírodních věd či umění. Každý má možnost
postupovat svým tempem a pracovat na svém úkolu nezávisle na
ostatních. Klíče k novému učivu dostávají děti na tzv.
prezentacích, neboli klíčových lekcích, na které navazují týdenní
úkoly - závazná práce na procvičení nových poznatků. Do toho si
děti zájmově připravují i vlastní prezentace na témata, která je
zajímají, a tak jsme se mohli leccos dozvědět např. o Titanicu, zemědělských strojích, lidském mozku,
domácích mazlíčcích, dobytku či naší galaxii. Děti se tak učí získávat, zpracovávat a srozumitelně
předávat ostatním to, co je zajímá.
V mateřince děti úspěšně pokračují v průzkumu
oblastí praktického života (letos je zvláště v kurzu
vaření a pečení ), smyslových objevů, zkoumání
čísel a písmen. Přibyly i oblíbené lekce zdvořilého
jednání, nové
pomůcky
v policích a
lampička nad
pracovním
ponkem, za
kterou
děkujeme tatínkovi od Matyáška. Naši nejmenší se v tomto školním
roce také zúčastnili plaveckého kurzu a dosyta se nabažili sněhové
nadílky při svých vycházkách.

A kde jsme od začátku školního roku byli?
V Široké Nivě na chalupě od
Honzíkových rodičů, na zámku
Janovice, v Pardubicích a v Muzeu
perníku na Kunětické hoře, na zámku
Bruntál, na Havaji a na Floridě (to
bohužel
jen
prostřednictvím
cestopisu v bruntálském kině ).
Ve škole nás navštívil Martin Kubát
s hudebním programem o J. S.
Bachovi, uskutečnil se tradiční
vánoční jarmark, vánoční besídka se
zpívaným divadlem a děti (nejen) ze
školy s učitelkami a rodiči opět velmi
úspěšně zastaly kolednický úkol na
letošní Tříkrálové sbírce.

A co nás čeká?
19. 3. - Škola nanečisto pro naše předškoláky
8. 4. od 15.00 - Zápis do první třídy
13. 4. - Výlet pro zájemce do Vídně
17. 4. od 15.00 – Velikonoční dílny nově s jarním Minijarmarkem! Srdečně zveme!
13. 5. – Zápis do MŠ
14. 5. Besídka ke Dni matek – srdečně zveme!
12. 6. Zahradní slavnost – srdečně zveme!

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/
Pokojné dny probouzejícího se jara bez velikých vichřic a povodní přeje a na setkávání se za tým školy
těší Mgr. Lucie Mrtvá

