ZPRAVODAJ
Červen 2021
ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO
Horní Studénky 93
789 01 Zábřeh
--------------------IČO: 75029073

Tel. MŠ: 583 455 685, 739 828 604
Tel. ZŠ: 583 418 038, 732 969 921
Tel. ŠD: 731 319 985
E-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Web: www.zsamshornistudenky.cz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021 / 2022
Zápis proběhl v květnu. Byly podány 3 žádosti o přijetí do mateřské školy a všem bylo vyhověno.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školné MŠ
Školné za měsíc květen:
MŠ
– předškoláci školné neplatí
– děti, které MŠ navštěvovaly, na které se nevztahovalo uzavření MŠ v plné výši 350 Kč
– ostatní děti ve výši 267 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Focení dětí
Focení dětí proběhne 9. 6. 2021 v 10:00. Děti se budou fotit pouze po třídách.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vysvědčení
Vysvědčení se vydává ve středu 30. 6. 2021 první vyučovací hodinu. Po vydání vysvědčení bude
pro přihlášené děti družina. Oběd v tento den bude také jen pro přihlášené děti. Přihlášení do ŠD a
na oběd bude formou návratky, kterou děti dostanou ve škole.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provoz MŠ – mateřská škola má provoz až do pátku 2. 7. 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na co se můžete těšit
V červnu se můžete těšit na:
-

středu 2. 6., kdy děti ze ZŠ navštíví Malá technická univerzita s programem Stavitel města a
na čtvrtek 3. 6., kdy se této akce zúčastní i děti z MŠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se událo
Na přelomu měsíce dubna a května se děti ve školní družině věnovaly hře "ŠÍPKOVANÁ". Plnily
různé druhy úkolů, které jim občas daly zabrat, ale nakonec to všechny děti úspěšně zvládly.

Předškoláci si s ostatními dětmi z MŠ odnesli své tablo do místního obchodu, aby mohli ukázat
všem známým, že jsou to právě ONI, kteří již od září budou školáci.

Děti z mateřské školy upravovaly vyvýšený záhon před budovou.

Ve čtvrtek 13. května se školáci vydali do Mohelnice, aby se na dopravním hřišti naučili a procvičili
si své znalosti a dovednosti, které uplatní v silničním provozu. Ti nejstarší, čtvrťáci a páťáci, pak
následně museli i dokázat, že na silnice už mohou sami bez dohledu.
Prvňáčci, druháci a třeťáci si nejprve prošli s paní instruktorkou hřiště, potom znovu zkontrolovali,
zda mají správně seřízené a nasazené helmy. A pak hurá na kola a koloběžky. Kdo třikrát objel
hřiště, mohl si půjčit i různá šlapadla.
Čtvrťáci a páťáci si nejprve zopakovali silniční pravidla, pak napsali testy a nakonec vyrazili na
zkušební jízdu. Zde nebyly překážkou pouze dopravní značky, semafory, kruhový objezd či záludné
jednosměrky, ale hlavně počasí. Školáci museli bojovat i s deštěm a kluzkými vozovkami. Ukázalo
se však, že jsou šikovní, a všichni zkouškou prošli.

Den Země
Od 22. dubna se děti z 1. a 2. ročníku zapojily do online projektu Den Země, který pořádalo
šumperské středisko volného času Vila Doris. Děti musely splnit 11 úkolů. Prozkoumaly, jak hmyz
jí. Dozvěděly se zajímavosti o káněti – ptáku pro rok 2021. Seznámily se s léčivými bylinami.
Poznaly strašidýlka, která hlídají jesenické království. Seznámily se s možnostmi, jak zadržovat
vodu v krajině i městech. Spolu s maminkami, tatínky, dědečky a babičkami prohledaly šatníky,
zjistily, že některé oblečení rodičů či prarodičů je starší než ony samy, a že i oblečením bychom
neměli plýtvat. Asi nejnáročnější úkol byl seřadit stáří obalových materiálů podle jejich patentování.
Také se dozvěděly, že zdravý člověk je ten, který má dobrou náladu, kamarády, je odpočatý a plný
radosti do života. Jako poslední úkol děti malovaly přání Zemi k svátku. Společně jsme vymysleli,
že Zemi přejeme, ať na ni stále svítí slunce, plno květin a stromů, žádné kácení, aby nikdo netrávil
zvířátka, aby už nevymřel žádný druh nosorožců a aby Země byla pořád krásná a zdravá.

Den matek ve školní družině.

Na přelomu dubna a května jsme si vytvořili na školní zahradě domeček z prutů vrby.

V květnu jsme se zapojili do programu “Veselé zoubky”, který byl určen pro žáky první třídy.

