Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
Podzim – mateřská škola Babice u Rosic
Prázdniny nám utekly jako voda a tak jsme se 1. září sešli před opravenou budovou naší
mateřské školy u příležitosti zahájení školního roku 2014/2015. Zejména zaměstnanci školky cítili
jistou nervozitu plynoucí ze skutečnosti, že za několik málo dnů se počet dětí i zaměstnanců naší
školky zdvojnásobí.
Hned na začátku školního roku nás navštívilo
divadlo Šikulka, které dětem předvedlo tři pěkné
pohádky, ve kterých hrála důležitou úlohu zvířátka.
Protože nám přálo počasí a léto už se nezadržitelně
blížilo ke svému konci, tak jsme 8. září uspořádali
Loučení s létem, při kterém jsme malovali na
chodník, bavili jsme se při různých soutěžích a
nakonec jsme si pochutnali na výborných špekáčcích.
Ještě v září, přesněji 17. září, jsme se vydali po obci
Babice na vycházku, při které jsme si ukázali, kde
bydlí děti a jejich blízcí. Na úplný závěr měsíce září

k nám zavítaly Písničkové Tetiny. Přijely k nám s novým programem, který se jmenoval Cesta
kolem světa. Společné povídání a zpívání a tancování o všech lidech, kteří žijí na celém světě, bylo
moc pěkné a poučné.
V měsíci říjnu vrcholily přípravné práce, které souvisely s otevřením nové třídy. Přesto jsme si
ve školce a v jejím okolí užili spoustu zábavy, her, písniček, básniček a dalších zajímavých aktivit.
Jednou z nejvydařenějších bylo vyřezávání dýní. Produkty jsme si vystavili v naší mateřské škole a
jejím okolí, a tak mohli i rodiče obdivovat, jak se nám výrobky podařily.

Na začátku měsíce listopadu (10. listopadu 2014) se otevřela nová třída mateřské školy.
Seznámili jsme se jak s novými kamarády, tak i s paními učitelkami a dalšími zaměstnanci.

Při naší akci „Vyletěl si pyšný drak“ jsme si mezi
18. až 21. listopadem 2014 vyrobili různé dráčky.
Použili jsme přitom odlišné techniky a tak bylo hejno
dráčků velice různorodé. Protože se nám práce
podařila, ozdobili dráčci nejen naše nástěnky, ale i
strom před mateřskou školkou.
Na závěr měsíce listopadu, a tedy i na závěr
prvního čtvrtletí školního roku 2014/2015, za námi
přijel fotograf. Udělal nám nejen krásné společné
fotky s našimi kamarády, ale také nabídl možnost
vytvořit krásný dáreček, zejména pak pro maminky a
babičky.
Anežka Pospíšilová, vedoucí učitelka MŠ Babice

