Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno – venkov
Jaro – mateřská škola Babice u Rosic
Se zimou jsme se rozloučili přímo pohádkově. Nejdříve k nám do MŠ přijelo 17. 2. divadlo a s
ním „Kouzelný kolotoč pohádek“, který roztočil jednu pohádku za druhou. Všechny se nám moc
líbily. Na pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“ jsme jeli 6. 3. do opravdového divadla.
Ten den přišly všechny děti do školky pěkně nastrojené a jelo se do Divadla Bolka Polívky v Brně.
Princezna byla nádherná a pohádka zrovna tak. Už se těšíme na další!
Kdo by neznal krásné příběhy včelích medvídků a písničky, které je provázejí? Na trochu jiný
příběh včelích medvídků, divadelní, jsme se jeli podívat 12. 3. do kina Panorama v Rosicích v rámci
akce, kterou pro děti pořádal Mikroregion Kahan. Moc jsme se nasmáli a spolu s broučky zazpívali
známé písničky, někteří ještě i ve školce.
Broučci se probudili, sluníčko ťuká na
okénko, že přichází jaro, na které se
všichni vždy moc těšíme, protože nás
čeká plno krásných zážitků. Výukový
program „Barevný svět v MŠ“ nám 16. 3.
zahájil jarní přípravu. „Ťukali“, spíš
bouchali a hráli jsme na zvláštní barevné
bubny – drumbeny, povídali si o
barvičkách, o přírodě, třídili, vyhledávali,
... a moc se nám to dařilo. Následovalo
velké povídání o jarních zvycích a
tradicích, kreslení a vytváření na téma
jaro. Vyrobili jsme si krásnou a velkou
Morenu, kterou jsme společně 20. března vynesli, a
tím se úplně rozloučili s paní Zimou. Jaro nám může
začít!
V týdnu od 23. do 27. března probíhala společná
akce s rodiči dětí, soutěž „O nejkrásnější velikonoční
vajíčko“, do které se
zapojily úplně všechny
děti z naší školky,
spolu s maminkami,
babičkami,
tatínky,
zkrátka
s
celou
rodinou. Vajíčka kraslice jsme si ve školce vystavili, protože to byla
nádhera! Každé bylo vyrobené jinou výtvarnou
technikou, viděli jsme vajíčka z perníku, vyšívaná,
háčkovaná, vyrobená z papíru, nazdobená korálky a
mašličkami, dokonce i vajíčkový dort jsme měli.
Jedno vajíčko bylo hezčí než druhé. Určit, které je
nejkrásnější snad ani nešlo, a tak nakonec zaslouženě
vyhráli a odměnu dostali všichni.
Ve dnech 31. 3. a 1. 4. jsme ještě navíc pořádali
tradiční „Velikonoční výstavu v MŠ“, na které byly
jako vždy krásné velikonoční vazby, dekorace, jarní
květiny a různé doplňky nejenom k podívání, ale i k
zakoupení, takže si každý mohl z naší školičky odnést domů kousek jara. Na „apríla“ jsme šli na
velikonoční koledu po vsi, ale apríl to nebyl, aprílové bylo snad jen počasí. Předali jsme přáníčka i
kraslice, které jsme ve školce vyrobili, a za to si vykoledovali spoustu sladkých dobrot.

Za 14 dní na to jsme opět jeli do Brna
do divadla, tentokrát na „Loupežníka
Rumcajse“. Pohádka byla krásná, moc se
nám to líbilo, nakreslili jsme spoustu
pěkných obrázků. Od 21. dubna, každé
úterý nám začala předplavecká výuka pro
přihlášené děti, v bazénu v Nové Vsi.
Vždy se moc těšíme, protože nejenom, že
se naučíme plavat, ale budeme i
otužilejší, zdravější a ještě si tam užijeme
spoustu vodních her a zábavy. Jen jedno
úterý, 28. 4. jsme vynechali, ale to
nevadí, protože si je nahradíme jindy.
Tento den jsme totiž jeli na výlet do
zámeckého parku v Náměšti nad
Oslavou, kde už na nás čekala pohádka o
Vodnících. Také jsme si mohli vyzkoušet
stará řemesla, jako třeba praní na valše,
řezání dřeva pilou „břichatkou“, vozili
jsme pytle s moukou na trakaři, lovili
ryby, dozvěděli jsme se něco i o
ovečkách a kozách. Počasí určitě vědělo,
že jsme na výletě, tak nám přálo.
Dne 23. 4. k nám do školky přijela
paní doktorka, která vyšetřila zrak dětem,
jejichž rodiče měli zájem. Tento den jsme
také shlédli a trošku i zahráli na školní
zahradě
pohádku
„O
perníkové
chaloupce“, kterou jsme zakončili
pořádným řáděním a tancováním při
hudbě. Posledního dubna jsme „slavili
čarodějnice“. Tak trošku jsme čarovali –
hlavně to počasí a opékali buřtíky na
školní zahradě. Ty se povedly! Mňam,
mňam.
Se začátkem května jsme se začali po
ctivě připravovat na vystoupení pro naše
maminky. Trénovali jsme tanečky,
básničky, písničky, vyráběli dárečky,
květiny a srdíčka. Všechno probíhalo
tajně, aby to bylo pro maminky pořádné
překvapení. Vše jsme jim pak předvedli 14. 5. na školní akademii v Dělnickém domě v Zastávce,
a sklidili obrovský aplaus. Všem se naše vystoupení moc líbilo. Mezi tím proběhl ve dnech 11. - 12.
5. zápis nových dětí do naší mateřské školy pro příští školní rok. Na naše nové kamarády se už moc
těšíme.
V pátek 15. 5. si pro nás ke školce přijel vláček úzkokolejáček a pěkně nás svezl na
Ferdinandskou až do Zbýšova, kde jsme si prohlédli model nádraží a mohli vyzkoušet všechny ty
mašinky, vozíky a drezíny. Nakonec jsme si pochutnali na zmrzlině Míša, které jsme dostali od naší
kamarádky Klárky k jejím narozeninám. Pak nás vláček zavezl zpět do školky a rozloučil se s námi
pořádným houkáním. Tak to bylo jaro v naší školce. Už je téměř na konci a my se těšíme na léto a
další akce a překvapení, která na nás ještě čekají.
Anežka Pospíšilová, vedoucí učitelka MŠ Babice

