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Zprávičky ze školy a školičky

Co se událo v mateřské škole
Vážení občané,
skončil školní rok a my jsme se rozloučili se 14 předškoláky. Ve spolupráci
s rodiči jsme uspořádali zahradní slavnost. Maminky napekly sladké i slané
dobroty, na kterých jsme si všichni pochutnali.

Malí hasiči
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Počasí nám přálo a tak se děti osvěžily v bazénku, který jsme dostali od paní
Laštuvkové. Děkujeme i paní Hornové, která věnovala 2 000,-Kč na oslavu
MDD. Nakoupili jsme nafukovací balonky, zmrzlinky, oplatky i ovoce. Byly to
odměny za sportovní výkony v běhu, skoku v pytlích i v přetahování. Největší
zážitky měly děti s hasiči, kdy si prohlédly techniku, vyzkoušely si přilbu, rukavice, stříkaly z hadice a hlavně si „zaplavaly“ v bublinkách.

Modrý den, hry s vodou
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Plavání v Hustopečích

Z našich dalších akcí děti zaujalo divadelní představení Šípková Růženka, hudební vystoupení plné písniček a tancování s panem Vojkůvkou. Neopakovatelnou atmosféru mělo probouzení broučků s lampióny. Uskutečnily se barevné
dny – Žlutým dnem jsme přivítali jaro, Zeleným dnem oslavili Zelený čtvrtek.
Dále Červený den na sv. Valentýna a v létě Modrý den, kdy si děti hrály s vodou,
zalévaly kytičky i sebe. Pro maminky, babičky a další rodinné příslušníky si děti
připravily program na besídku ke Dni matek. Navštívili jsme místní myslivnu,
knihovnu i knihovnu v Židlochovicích s programem paní knihovnice.
V letošním roce jsme zajistili pro starší děti plavecký výcvik v plavecké škole
v Hustopečích. Děti absolvovaly 10 lekcí, při kterých získávaly za splněný úkol
samolepku na mokré vysvědčení s vodníčkem. V závěru se již většina dětí potopí, skočí do vody, samostatně uplavou 5 metrů.
V průběhu roku jsme realizovali několik Projektových dnů např. – Malý architekt, kde se děti seznámily s mapou, naučily se v ní číst, stavět podle plánku,
zakreslovat do mapy. Se zvířátky o vesmíru – kdy přijelo Mobilní planetárium
a pro svou velikost (5 x 4 m) se připravilo v místní sokolovně. Děti se dozvěděly plno informací o vesmíru, planetách nebo o souhvězdí. S předškolními
dětmi jsme jeli do ekocentra Lipka v Brně na program Potkali se u kompostu.
Hravou formou se děti dozvěděly o důležitosti hmyzu v přírodě. Zkoumaly
žížalu a osahaly si larvu-ponravu brouka Zlatohlávka.
Na konci školního roku jsme vyjeli s dětmi na výlet do vědeckého zábavného parku Vida v Brně. Děti pozorovaly různé vystavené exponáty, pozorovaly
vzdušné i vodní tornádo, hrály s vodou a s jezy, vyzkoušely si dopravní hřiště.
Určitě se tam vrátíme.
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O prázdninách v mateřské škole proběhlo malování třídy Žabiček, sklad na
hračky i lůžkovin, šatny, umývárny a záchodků, spojovacího krčku s kuchyní.
Na dvoře se natíraly dřevěné herní prvky. Všechno se připravilo na další školní
rok, který začal ve čtvrtek 1. září 2022. Už se moc těšíme.
Lenka Zámečníková, vedoucí učitelka

Základní škola Vojkovice
Vážení,
máme za sebou další školní rok poznamenaný pandemií Covid-19.
Oproti předchozímu období však naše škola nemusela být uzavřena a žáci
se mohli zúčastnit prezenčního vyučování.
Abychom zmírnili důsledky omezení výuky od března 2020 až do června
2021, zapojili jsme se již od podzimu 2021 do Národního plánu obnovy,
jehož cílem bylo pomoci žákům se zvládnutím učiva. Na naší škole se konkrétně jednalo o doučování angličtiny a individuální doučování vybraných
žáků.
Jakmile byla v březnu 2022 ukončena všechna proticovidová opatření,
začali jsme realizovat nejrůznější akce pro naše žáky. A věřte, stihli jsme
toho opravdu hodně! Ve spolupráci se SVČ Ivančice a agenturou ZkusToZdravě se žáci zúčastnili výukových programů Tonda Obal na cestách,
Zdraví dětem, Staň se hrdinou, Olympiáda naruby, Branné dovednosti. Ze
školních akcí zmíním například dopoledne s dopravní výchovou, kdy vyučující připravili dětem na školním dvoře dopravní hřiště s křižovatkami
i dopravními značkami. Drobné ceny pro žáky nám dodalo vedení BESIP,
které velmi ocenilo úroveň této akce.
Letos proběhla na naší škole také recitační soutěž, z níž vybraní žáci postoupili do Židlochovic, kde se uskutečnilo velké klání mezi okolními školami. A byli úspěšní! První místo získala Marcelka Tarczewska (2. ročník),
druhé místo vybojoval Ondřej Karásek (3. ročník) a jako třetí se umístila
Verunka Matějková (1. ročník). Zvláštní ocenění získala Sofie Lockerová
(5. ročník) za obzvláště složitý text básně Jazykolamky.
Zde je třeba připomenout ještě jeden velký úspěch, a to 1. místo našeho žáka Petra Hladkého v okresním kole matematické olympiády. Všem
úspěšným reprezentantům blahopřejeme!
V červnu se také uskutečnila dlouho plánovaná exkurze do Prahy. Těší
nás, že i tato poměrně náročná akce proběhla ke všeobecné spokojenosti
a především to, že obě paní průvodkyně velmi chválily naše děti jak za
jejich znalosti, tak za pozornost i za skvělé chování po celou dobu exkurze.
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Rozloučení s páťáky

Rozloučení s páťáky

Koncem června jsme po dvouleté nucené pauze uspořádali tradiční rozloučení s páťáky, letos ovšem v netradičním pojetí jako zahradní slavnost.
I přes horké počasí podali žáci při svých vystoupeních vynikající výkony
a věřím, že všichni návštěvníci prožili příjemné odpoledne.
Dovolte mi poděkovat všem rodičům a příznivcům, kteří aktivně spolupracovali se školou (sběr papíru, příprava bufetu, pomoc s nácvikem tanečního vystoupení, ozvučení a zázemí pro zahradní slavnost) či přispěli
sponzorským darem. Této pomoci si velmi vážíme.
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Sportovní den

Kromě čerpání dotace z NPO, jak jsem zmínila výše, naše škola využívá finančních prostředků z dotačního titulu Šablony III; z nich jsme již v loňském
roce pořídili výpočetní techniku pro děti v MŠ a v ZŠ, zajistili školní asistentku
pro MŠ a zrealizovali několik projektových dnů pro MŠ a ZŠ. Tato šablona bude
ukončena v prosinci 2022. Pro další období se hodláme zapojit do výzvy JAK,
jejímž hlavním cílem bude opět především personální podpora v MŠ.
Období letních prázdnin jsme v mateřské i v základní škole využili pro
větší opravy, na něž není během školního roku dostatečný prostor. V budově
mateřské školy byla vymalována jedna učebna s přilehlým sociálním zázemím. Ve škole došlo na výměnu osvětlení a instalaci podhledů v druhém oddělení školní družiny. Tam pořídíme i nové stoly a židle namísto stávajícího
naprosto nevyhovujícího nábytku z původního vybavení školní jídelny.
Ráda bych na tomto místě poděkovala našemu zřizovateli Obci Vojkovice za vstřícnost a kladný přístup k potřebám základní i mateřské školy i za
součinnost při řešení nejrůznějších administrativních záležitostí souvisejících s touto nelehkou dobou.
Přeji nám všem hlavně pevné zdraví a co nejvíce klidných dnů.

Libuše Matyášová
7

Vojkovický zpravodaj – vydává Obec Vojkovice

