Zprávičky z mateřské školičky - září 2014
Tak a léto je už pryč a prvním příznakem blížícího se podzimu bylo 1. září. Letos se v naší školičce
něco změnilo. Již na první pohled si každý všiml, že naše školička se oblékla do krásné nové zateplené
fasády, upravil se vstup a branka před školkou. Také se zpevnila plocha pod přístřeškem na kola. Za toto
vše musíme poděkovat paní starostce Ladislavě Holoušové, zastupitelům a také obecním
zaměstnancům, kteří přiložili ruce k dílu i přes nepřízeň počasí.
Co se nezměnilo je, že máme
stále dvě oddělení, kdy v oddělení
Školička se o 24 dětí stará paní
učitelka Eva Salátová a nová paní
učitelka Jana Nuzíková. V oddělení
Hernička o 19 dětí, již od dvou let,
pečují paní učitelka Mgr. Marcela
Vavřinová a Šárka Brhelová. Zázemí
má na starosti paní Milena Hejlová
za pomoci nové zaměstnankyně ZŠ
paní Nadi Faltýnkové.
Z celkového počtu dojíždí 15. dětí z Dlouhomilova.
Přípravy na nový školní rok začaly už začátkem srpna, kdy paní Hejlová, za velké podpory obecních
zaměstnanců, začala dávat do pořádku vnitřní prostory po rekonstrukci a po malování. I paní učitelky se
po dovolené vrhly na úklidy potřebné k zdárnému zahájení školního roku. Opravovalo se, inovovalo, aby
bylo vše nachystáno. Moc děkujeme paní Pavle Vlčkové z Libiny, že nám sponzorsky očalounila dětský
gauč a křesílka, jsou krásná, jako nová.
Školní rok, ve kterém nás čeká spousta nového, jsme zahájili s 9 novými dětmi a tradičně vesele hravým dopolednem. Hned 2. září nás navštívilo divadlo. Od druhého týdne jsme začali jezdit na plavání
do Zábřeha s 15. dětmi a základní školou.
I letos nás čeká
spousta aktivit jako je
výroba dýní, svíček,
keramikování,
malování na hedvábí,
aromaterapie a
muzikoterapie.
V rámci projektů
nás čeká jablkový,
dýňový, bramborový,
barevný den a jiné.
V letošním roce bude také jezdit pravidelně divadélko, navštívíme i kino v Šumperku. Budeme se
zdokonalovat ve výtvarně-keramickém kroužku, v kroužku logopedickém, hudebně tanečním, v pohybově
hudebním, ve flétničkách a školáci se začnou seznamovat s počítačem. Bude probíhat polední školička
pro předškoláky s menší potřebou spánku.
Příchod podzimu jsme přivítali nejdříve velkou zahradní slavností na počest 65. výročí otevření MŠ
Hrabišín. Tato oslava proběhla 23. září 2014. Následovat budou i další akce: první podzimní Drakiáda
dne 15. října od 15:00 hodin, koncem října proběhne soutěž o Nejstrašidelnější dýni, kdy výběr
soutěžních dýní i od široké veřejnosti bude od 27.10. do 30.10.2014 do 8:00 hod. v MŠ Hrabišín. A
potom už se přiblíží čas vánoční…, ale to nás čeká ještě spousta práce a legrace.
Na závěr mi dovolte, abych se krátce zmínila o naší slavnosti…

Oslavy k 65. výročí otevření Mateřské školy Hrabišín
Přes nepříliš dobré počasí velice zdárně proběhla v úterý 23.9.2014 na zahradě naší znovu krásné
Mateřské školičky v Hrabišíně oslava k 65. výročí otevření MŠ Hrabišín.
Slavnost započala ve 13:00 hod, kdy dorazily bývalé pracovnice a společně si prošly školičku,
prohlédly si výstavu s dobovými fotografiemi a u občerstvení si zavzpomínaly na dobu minulou.
Oficiální začátek pro nejširší
veřejnost byl od 15:00 hod, kdy
zazněly projevy nejen můj, ale i
pana ředitele ZŠ a MŠ Mgr.
Zdeňka
Hořavy
a
paní
starostky. Oba po krásných
přáních školičce předaly dárky
pro děti. Všechny pracovnice
MŠ Hrabišín pak od paní
starostky obdržely květiny s poděkováním za jejich práci. Děti nás odměnily krásným krátkým kulturním
vystoupením.
Po rozkrojení narozeninového dortu pro všechny byla zahájena volná zábava.

Každý, kdo se zúčastnil, si přišel na své. Zábavu, ozvučení a dort nám zajistila zábavní firma MADMONKEY ze Šumperka. Všichni mohli vyzkoušet lukostřelbu, skákat v pytli, házet míčky do šaška,
přenášet korunu na hlavě, nechat si namalovat obrázek na obličej, vyrobit si z balonku meč, kytku nebo
zvířátko, jít si zaskákat na skákací hrad, který zapůjčil pan Jaroslav Körner. Když přišla po dortu chuť na
slané, zaskočili jsme si koupit něco grilovaného do občerstvení u Fidrů, nebo pitíčko či cukrovinku do
„obchůdku“.

Zkrátka ač jsme byli zmrzlí, radost byla čitelná v tvářích všech malých i velkých. Myslím si, že budeme
mít všichni příchozí na co vzpomínat.
za MŠ Hrabišín Mgr. Marcela Vavřinová

