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MŠ TYRŠOVA
Jako  pilné  včeličky  jsme  od 

září  s  kamarády  udělali  ve  škol-
ce  výstavu  ovoce  a  zeleniny,  va-
řili  jsme  zeleninovou  polévku, 
upekli  štrúdl,  z  dýní  jsme  vyře-
zali strašáky, naučili se básničky 
a písničky. Zahájili jsme i plavec-
kou výuku v Uherském Hradišti, 
na kterou se děti moc těšily. 

Bohužel  nastala  situace,  kte-
rá nás dlouho obcházela. Bylo jen 
otázkou  času,  kdy  nás  postihne. 
Od 14. 10. 2020 je naše MŠ Tyr-
šova v karanténě. Chtěli bychom 
vám  poděkovat  za  to,  jak  jste  se 
k  situaci  postavili  – nesmírně  si 
toho  vážíme.  Děkujeme  za  vaši 
vstřícnost,  podporu  a  toleranci. 
Věříme,  že  tuto  nelehkou  situaci 
zvládneme. Děkujeme.

Podzim na OA a SOU
Říjnový přechod na distanční 

výuku nás nijak nezaskočil, pro-
tože  škola  disponuje  moderním 
technickým zázemím. Po vyhod-
nocení zkušeností z jarních měsí-
ců  zvolilo  vedení pro on-line  vy-
učování  jednotnou  komunikační 
platformu, jíž se stal program MS 
Teams.  Zvláštní  rozvrh  v  rámci 
dopolední  synchronní  a  odpole-
dní  asynchronní  výuky  důsled-
ně  zohledňuje  náročnost  a  dů-
ležitost  jednotlivých  předmětů. 
Kromě  toho  vyučující  pracují  na 
novém  projektu  iKAP  JMK  II. 
Díky němu budeme moci realizo-
vat hned několik aktivit, které bu-
dou mít  za  cíl  atraktivní  formou 
prohloubit  zájem  žáků  základ-
ních a středních škol o technické 
obory a také podpořit naše peda-
gogické kolegy partnerských škol 
v  digitální  gramotnosti.  Jakmi-
le to situace dovolí, budou k nám 
dojíždět  žáci  ZŠ,  aby  si  formou 
zážitkové pedagogiky mohli  osa-
hat  naše  obory, moderní  učebny 
a dílny. Hodláme  rovněž organi-
zovat  kurzy  s  IT  experty,  zamě-
řené  především na  témata  úska-
lí  sociálních  sítí  a kybernetickou 
bezpečnost.

Další  podrobnosti  a  novinky 
najdou zájemci na našich nových 
webových  stránkách,  které  po-
skytují  veřejnosti  příležitost  zís-
kat  potřebné  informace  i  v  době 
zrušených veletrhů vzdělávání. 

Pasování na čtenáře
Žáci  druhých  tříd  navštívi-

li dětské oddělení místní knihov-
ny, kde byli královnou z království 
knih  slavnostně pasováni na  čte-
náře. Děti předvedly své čtenářské 
dovednosti,  obdržely  čtenářský 
průkaz a odnesly si dárek v podo-
bě hezké knížky. 

Ekologická vycházka 
Erasmus+ Clubu

Tématem  dvouletého  projek-
tu Erasmus+  je  život bez odpad-
ků a ochrana životního prostředí. 
Ve středu 23. 9. 2020 vyrazili čle-
nové klubu Erasmus+ s vyučující-
mi na první ekologickou vycház-
ku. Cílovou lokalitou se stal Štěrk 
ve Veselí nad Moravou a jeho bez-
prostřední okolí. Náplní ekologic-
ké vycházky byl úklid této krásné 
části  města,  která  je  často  zne-
čištěna  odpadky.  Bylo  nasbírá-
no 9 pytlů odpadků – plechovky, 
papíry, plasty, ale  také např. žid-
le, košík na kolo, obraz nebo po-
tápěčské  brýle.  Poděkování  pat-
ří  rovněž  zaměstnancům  Služeb 
města Veselí, kteří následně pyt-
le s posbíraným odpadem odvozi-
li do sběrného dvora.

Výuka v zámeckém parku
Žáci  ze  třetích  tříd  se  zúčast-

nili  v  rámci  přírodovědy  progra-
mu  VIS  Bílé  Karpaty  s  názvem 
Sluneční  soustava a  v hodině vý-
tvarné  výchovy  tvořili  přírodní 
obrazy. 
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Adaptační dny
16.  9.  2020  žáci  6.  ročníků 

prožili adaptační den ve Filipově 
údolí, prvňáčci pak rozvíjeli soci-
ální vztahy ve třídě 25. 9. 2020.

 Mgr. Iva Studničková

MŠ ZARAZICE
Od  května  se  nám  mění  za-

hrada v MŠ v Zarazicích a děti si 
s velkým nadšením a radostí hrá-
tek na nové zahradě užívají.


