Zprávy z lomnické školy a školky
Co nového ve školce?
Leden byl v naší školce ve znamení sněhových radovánek a různých hrátek se
sněhem. Nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě a vyráběli jim krmítka
z ruliček od toaletního papíru s nalepenými semínky. Zvěři v lese jsme při
lesním dnu donesli něco dobrého na zub. Společně jsme zapisovali každý den
teplotu vzduchu a vyrobili si teplotní graf za leden.
V únoru jsme poznávali svět kolem
nás. Nejprve jsme začali s naší obcí.
Během vycházek jsme navštívili různá
významná místa Lomnice (obecní
úřad, kostel a památník, vlakové
nádraží, hasičskou zbrojnici atd.). Děti na základě těchto
zkušeností vytvořily vlastní mapu i s domy, kde bydlí. Pokračovali
jsme naší milovanou vlastí a poznávali znaky České republiky. Dále
jsme si povídali o naší planetě Zemi, naťukli jsme kontinenty resp.
Evropu a na závěr jsme se podívali do Vesmíru. Děti si přiblížili
pomocí jednoduchého pokusu s barevnými různě dlouhými
stužkami vzdálenosti planet od Slunce. Přiblížili jsme si také pomocí
pokusu s baterkou, proč se střídá den a noc.
Celý březen jsme se snažili přivolávat jaro, které ne a ne
přijít. Ze začátku jsme se zaměřili na mláďata zvířat na statku,
pojmenování celých rodin a místa, kde bydlí, a čím jsou pro
lidi důležitá. Děti stavěly různé farmy a starší předškoláci,
kteří už umějí psát, vymýšleli a psali názvy. Také jsme
v březnu sázeli semínka rajčat, ředkviček a řeřichy. Abychom
lépe viděli, jak klíčí semínko, uskutečnili jsme pokus s fazolí na
vatě v sáčku na okně. Před Velikonocemi jsme nachystali
mařeny a za zpěvu jsme je vynesli do potoka, aby už ta zima skončila. Chystali jsme jarní výzdobu,
malovali vejce a pekli velikonoční pečivo. Tyto přípravy
vyvrcholily společnou akcí se základní školou - velikonočními
dílnami.
Během března jsme
začali více zařazovat
zdravotní cvičení a
chůzi po linii, které
vedou
ke
správnému dýchání,
správnému držení
těla atd. Děti se
rády účastní. Vedeme nadále děti k péči o okolí, úklidu atd. Tak abychom se mohli všichni cítit v naší
školce dobře.

Co nového ve škole?
Lomnický myslivecký spolek se ochotně a laskavě ujal programu zimního
lesního dne pro školu i školku – tématem byla zvěř v zimě, krmení lesní
zvěře, shazování srnčích parůžků, nemoci stromů a práce myslivce. Výhled
z kazatelny byl taky skvělý a my pánům
myslivcům moc děkujeme!
Na začátku února jsme se vydali do hlubin
vesmíru na samý počátek naší galaxie.
Vyprávěli jsme si první z pěti Velkých příběhů
Montessori pedagogiky, dozvěděli se o
zákonech
částic,
třech
skupenstvích,
uspořádávání vrstev a neklidném žhavém
jádru naší planety – nádherné perly ve
vesmírném oceánu.
Uskutečnilo se první Montessori kafe – akce
pro rodiče a zájemce na téma pedagogiky Montessori (tématem byly základní principy a metody tohoto
vzdělávacího systému). Účast byla pěkná, i přespolní  a podvečer se
nesl v milém duchu.
Začátkem března jsme díky manželům
Motani a jejich cestopisnému pořadu
vycestovali na plátně bruntálského kina
do záhadné Namibie. Cesta byla plná
nástrah a překvapení, slunce žhnulo a
děti i dospělí během celého programu
ani nedutali. Vřele doporučujeme – cestovatelský pár vždy večer promítá i
pro veřejnost.
Na konci března navštívily naši školu lektorky a učitelky ze společnosti
Montessori ČR, které mají dlouholeté zkušenosti s tímto vzdělávacím
systémem. Cílem návštěvy byl mentoring ve výuce MŠ i ZŠ a beseda pro
veřejnost v Městské knihovně v Bruntále. Beseda byla velice inspirativní, reakce účastníků o tom mile
svědčily. Někteří dokonce projevili zájem o dojíždění do naší školy. Velikého povzbuzení se dostalo od
obou lektorek také nám. Ve škole i školce se jim velmi líbilo, srdečně ocenily komunikaci, vzájemné
chování dětí, jejich péči o prostředí, zájem o práci, samostatnost a celkovou atmosféru školy. Poskytly
nám také mnoho praktických námětů a rad, jak nadále pokračovat a vyjádřily velikou podporu společného
díla.

A co se chystá?




pondělí 16. 4. 2018: Zápis do 1. třídy
čtvrtek 26. 4. 2018: Montessori kafe II. – tentokrát prakticky: budeme společně vyrábět zajímavé
výukové pomůcky
středa 16. 5. 2018 Besídka ke svátku matek

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/
Na setkávání se za celý tým ZŠ a MŠ Lomnice těší a slunečné jaro přeje Mgr. Lucie Mrtvá

