Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
Zima – mateřská škola Babice u Rosic
Konec podzimu a začátek zimy jsme si užili venku při různých vycházkách, při nichž jsme
pozorovali, jak krásně barevný podzim přechází do zimy, která letos zase nebyla příliš bílá. Stejně
rádi jsme byli i pěkně v teple naší školky, kde jsme se naučili a zažili také spoustu nového.
Jako každoročně, tak i letos 5. prosince 2014 přišel
do naší školky Mikuláš ve společnosti čerta a anděla.
Protože se děti na jejich příchod připravily tím, že
byly nejenom hodné, ale naučily se i krásné říkanky a
písničky, tak nakonec nemusel čert nikoho odnést, i
když některé děti úplně čisté svědomí neměly. Ještě
dlouho po odchodu Mikuláše a jeho společníků byly
děti přece jen o poznání hodnější.
Předvánoční období je v naší mateřské školce
spojeno s celou řadou tradičních akcí, kterými dětmi
zpříjemňujeme čekání na jedny z nejhezčích svátků,
svátky vánoční. Nejprve jsme 16. prosince 2014
připravili pro děti Štědrý den v mateřské škole, kde
jsme se seznámili s vánočními zvyky a ochutnali
celou řadu vánočních dobrot. O dva dny později
18. prosince 2014 jsme se prošli s dětmi po obci
s tradiční vánoční koledou.
Rok 2015 jsme zahájili hned 5. ledna 2015, kdy
k nám zavítalo divadlo s krásnou Zimní pohádkou.
V týdnu od 19. do 23. ledna 2015 jsme pokračovali
aktivitami, které jsme si nazvali „Po stopách
zvířátek“. V jeho rámci jsme se vycházkou
dostali k posedu, ozdobili jsme zvířátkům
stromeček dobrotami, které děti přinesly. I
když zima nebyla přímo sněhobílá, tak jsme
si ukázali odlévání stop zvířátek. Na naší
zahradě jsme pozorovali neposedné veverky.
Ve školce jsme pak na vše zavzpomínali,
nakreslili jsme si pěkné výkresy, naučili se

pěkné písničky a poslechli jsme si zajímavé příběhy o
lesních zvířátkách.
V týdnu od 26. do 30. ledna 2015 jsme se zaměřili
na pomoc ptáčkům. Vyrobili jsme si krmítko,
připravili krmení a pak jsme pozorovali, jak byli
ptáčci rádi, že jsme na ně mysleli. V encyklopedii
jsme pak hledali ptáčky, kteří za námi přilétli.

Hned na začátku února v pondělí
druhého za námi do školky přijelo
další pěkné divadlo, které nám
ukázalo pěknou pohádku „Cukrárna
na čarodějky“. O několik málo dnů
později 6. února 2015 jsme ve školce
prožili další příjemné posezení, při
němž jsme si povídali o hudebních
nástrojích v programu, který se
jmenoval
„Babička
Chrota
a
vypravuje“.
Nádherný zážitek jsme zažili v naší
školce,
když
k nám
přijelo
planetárium s programem podmořský
svět. Tento program se nám velice
líbil a těšíme se, že k nám planetárium
zase zavítá.
V únoru nás ještě čekal oblíbený
karneval v mateřské školce, který jsme
letos uspořádali ve čtvrtek 12. února
2015. V programu plném písniček,
tancování a her, jsme prožili den plný
legrace.
Anežka Pospíšilová, \
vedoucí učitelka MŠ Babice

