Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
Zima – mateřská škola Havířská
Zimní období jsme letos zahájili společnou vycházkou do lesa s pozorováním zimní přírody.
Celý měsíc prosinec jsme věnovali adventu a přípravám na vánoční svátky. Děti se fotografovaly na
vánoční kolekce, zdobily si školičku, vyráběly vánoční výrobky a přáníčka. Byli jsme se také
podívat na výzdobu v obci a k vánočnímu stromu. Užili jsme si společné odpolední perníčkování s
maminkami, tatínky i babičkami.
V pátek 5. prosince 2014 proběhla mikulášská nadílka,
kdy děti za pěknou básničku či písničku dostaly od
Mikuláše balíček plný sladkostí a vitamínů. Do naší školky
také zamířilo maňáskové divadélko se třemi krásnými
pohádkami. Nejvíc se děti těšily na vánoční nadílku, na
kterou si přichystaly spoustu vánočních písniček, říkanek
a koled. Besídka proběhla 16. prosince 2014. Děti si užily
slavnostní oběd a dostaly spoustu dárečků pod stromeček.
Z vánoční i mikulášské besídky měly děti spoustu hezkých
fotografií.
V měsíci lednu nám počasí dovolilo si alespoň
jedenkrát zabobovat na školní zahradě a nakrátko si užít sněhové nadílky. Zvířátkům děti již
tradičně zanesly do lesa něco na zub – jablíčka a tvrdé pečivo. Podnikli jsme s dětmi i několik
tématických vycházek do zimní přírody. V měsíci lednu předškolní děti navštívily základní školu a
podívaly se do míst budoucí školní docházky ještě před zápisem do prvních tříd.

V únoru proběhl zápis dětí do základních škol a také se děti na tématických vycházkách podívaly
na významná místa v naší obci a seznámily se, kde všude lidé pracují. Děti si určitě velmi užily
i maškarní karneval v mateřské škole se spoustou soutěží, občerstvením a bohatou tombolou.
V měsíci únoru přijelo naši školku navštívilo sférické divadlo s pohádkou pro děti.
Během zimního období na naší škole rovněž probíhaly zájmové kroužky- výtvarný kroužek
Šikulky, taneční kroužek, angličtina a logopedická náprava.
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