Školní okénko
Rozšíření MŠ
Mateřská škola nabízí 69 míst
Chyňavská mateřská škola se rozrostla
o další prostory a díky tomu se její kapacita
zvýšila z 50 na 69 míst.
Důvodem je stále větší zájem rodičů o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání. Jak nám prozradila ředitelka ZŠ a MŠ Chyňava, Mgr. Vladimíra Hamousová: „K navýšení kapacity posloužily stávající prostory základní školy, ve kterých
byl dosud druhý ročník. Třída, v níž budou malí
předškoláci, dostane nový koberec i vybavení.
K dodržení hygienických předpisů bylo nově
vybudováno sociální zařízení, umyvadla a sprcha. Pro děti je také připravena nová šatna“.
Všechny prostory byly k vidění během dne otevřených dveří. Starosta obce Václav Kšír nás
informoval o potřebných úpravách:
„Rekonstrukce třídy a přilehlých prostor zahrno-

vala výměnu podlahy, snížení stropu sádrokartonem a instalaci nového osvětlení. V součtu
s vybudováním nového sociálního zařízení
a šatny přesáhla celková investice 460 tisíc korun“.
Díky tomu může chyňavská školka nabídnout
umístění i dětem z jiných obcí. Jaká jsou kritéria pro přijetí dětí k předškolní výchově jsme se
opět zeptali Mgr. Hamousové: „Přednostně budou přijaty 5 a 4leté děti, poté 3leté děti.
V současné době je podle zákona jediným kritériem místní příslušnost a věk dítěte“.
Podle připravované legislativy budou školky
povinny přijmout v roce 2018 3leté děti a v roce
2019 dokonce 2leté děti. Pro jejich přijetí však
bude muset ministerstvo školství nejprve vytvořit odpovídající podmínky.

Buďte (inter)aktivní
Víte, co je interaktivní tabule? Úžasná pomůcka při výuce předškoláků, prvňáků, ale i dětí
z vyšších ročníků základních škol. Taková tabule v naší ZŠ a MŠ chybí. Peníze na její pořízení by škola chtěla získat sběrem starého
papíru a hliníku.
A právě tady může pomoci každý z vás. Najděte doma všechny nepotřebné noviny, časopisy
nebo starý papír. Svažte je do balíčku nebo
dejte do kartonové krabice a neváhejte je přinést do školy. V týdnu od 13. do 16. června
bude na školní zahradě přistaven kontejner, do
kterého je můžete hodit. V případě, že kontejner ještě nebude na místě, nechte sběr na zemi u školních vrat, paní učitelky si s ním rády
poradí. Stejně tak můžete přinést hliníkové
předměty, které už neslouží. Přispějete tak na
moderní učební pomůcku a pomůžete zvýšit
úroveň výuky dětí.

Na apríla změna byla
O letošním aprílu proběhla v chyňavské škole nápaditá akce.
Paní učitelky si vyměnily role. Ty ze školy si zopakovaly hraní s auty, panenkami a čtení pohádek, což se mrňouskům ze
školky moc líbilo. Zato ve škole bylo velké očekávání. Děti na
začátku hodiny vykukovaly ze tříd na chodbu, napnuté, co se
bude dít. No a paní učitelky ze školky musely zavzpomínat
na vyjmenovaná slova, trojčlenky a další učivo. Skvěle vydařený aprílový žertík.

Projektový den jak sen
Velikonoční lidové zvyky a tradice byly námětem tak zvaného projektového dne. Třídy ve škole se v půlce dubna změnily na dílny, ve kterých žáci malovali kraslice voskem, zdobili perníčky, vyráběli píšťalky a také mýdla, neboť na Velikonoce má být každý čistý. Dokonce nacvičili krátké divadelní
představení i s vlastnoručně vyrobenými maskami, při kterém se všichni sešli v tělocvičně.

Babi, dědo, nauč mě to
S tímto heslem vyrazili na školní zahradu malí předškoláci.
Přišli sem za nimi jejich babičky a dědové, ale i maminky
a tatínkové. Když ještě prozradím, že hlavní roli hráli
motyčky, lopatky a hrábě, uhádnete, co se vyučovalo. Od
svých blízkých se děti učily pečovat o zahradu. Členové
chyňavského zahrádkářského spolku pomohli s prořezem
ovocných stromů nebo s osázením bylinkových truhlíků.
A výsledek byl na pochvalu.
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