Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov
Podzim – mateřská škola U Školy
Nastal podzim – období, které dokáže vykouzlit ty
nejkrásnější barvy, období babího léta, dozrávání
plodů, odletu ptáků, pouštění draků, pečení brambor.
A právě pečení brambor má v naší školce dlouhou
tradici, připomínáme si ji každý rok. Na školní zahradě
jsme 29. září 2014 udělali malý ohýnek, povídali jsme
si, jak si děti dříve hrály, čím se bavily. Děti poznaly, z
čeho se vytvoří popel. Do popela jsme zahrabali
brambory a kontrovali, aby se nám nespálily. Asi po
hodině byly upečené a děti si na nich moly pochutnat.
Pochvalovaly si, jaká to byla dobrůtka.
Na cestu kolem světa jsme se vydali 30. září 2014.
Paní učitelky z MŠ Babice nás pozvaly na představení
s Tetinami – Cesta kolem světa. Spolu s nimi přijela za
dětmi i pohádková cestovatelka Emilka Holubová, se
kterou děti cestovaly od světadílu ke světadílu.
Spojením všech míst, která navštívily, vznikl
domeček, jehož posledním bodem byl návrat domů.
Tam, kde je asi všem nejlépe. Děti se pobavily i
poučily.
Můj domov „je tam, kde je máma, táta a sestra a
mám je moc ráda,“ řekla jedna holčička, když jsem se
dětí zeptala, co si myslí, že je domov. Odpovědi
ostatních dětí byly téměř shodné. Domov jsme si
přiblížili i výstavkou 20. října 2014, kterou jsme
uspořádali ve spolupráci s rodiči. Rodiče spolu se
svými dětmi vyrobili nejčastěji dům, ve kterém bydlí.
Výrobky se jim opravdu povedly, některé byly
vymalované do nejmenších detailů. Také jsme nahlédli
k dětem domů, to když vyrobily interiéry svých domů.
Učitelky s dětmi ve třídách vyrobily naši školku,
školní jídelnu a obecní úřad. Ze všech výrobků jsme
společně s dětmi sestavili naši obec, výsledek byl
velice pěkný. Všem rodičům, kteří s námi
spolupracovali, moc děkujeme!
Názvem tématu „Mám hlad“ jsme
uvedli povídání o zvířatech a ptácích, kteří
žijí ve volné přírodě. Pracovník ze
záchranné stanice Rajhrad 23. října 2014
dětem vykládal o tom, čím se zvířata živí a
děti se dozvěděly, že podle toho je
rozdělujeme do tří skupin – masožravci,
býložravci, všežravci. Děti si sami zkusily
zvířata na obrázcích do těchto skupin
rozdělit. Děti také poznávaly ovoce a
zeleninu pomocí hmatu, měl říci, která

zvířata si na ní pochutnají. Jednoduchým způsobem a pomocí obrázků se dozvěděly, co je to tzv.
potravinový řetězec v přírodě. Nejvíce děti zaujal sokol, dozvěděly se o něm spoustu zajímavostí.
Jako překvapení si děti prohlédly a pohladily malou sovičku. Moc se jim líbila.
Dne 5. listopadu 2014 jsme se
rozloučili s podzimem zavíráním školní
zahrady a lesa. Při zamykání si děti sami
vymýšlely různá zaklínadla, některá byla
opravdu vtipná a originální. Děti také
pomáhaly při úklidu zahrady. Novými
hrabičkami shrabovaly listí, dokonce
soutěžily, kdo nahrabe vyšší hromadu.
Práce je moc bavila. Společně jsme šli
zavřít i les. Cestou do lesa děti plnily

různé úkoly, při hře Šipkovaná. Děti s učitelkami
vyrobily skřítky, v lese jim postavily domečky a
„pověřily“ je, aby přes zimu les hlídali. Ale i
skřítkové si pro děti připravili malé překvapení –
sladký poklad, ten si musely děti podle indicií
najít. Všichni jsme ještě nakonec zavřeli les
zaklínadlem „Zavírám, zavírám les…“ a popřáli
lesu i zvířátkům, aby dobře přečkali zimu.
Písničky z klobouku byl hudební pořad plný
veselých písniček a vyprávění, který děti zhlédly
23. listopadu 2014. Na začátku vytáhla p. učitelka
z kouzelného klobouku šálu a ta nám připomněla,
že se už blíží zima a Vánoce. Děti si poslechly o
Vánocích několik písniček. Potom přišel za dětmi
malý plyšový pejsek, děti si s ním zaštěkaly vesele
i smutně a při písničce „Mně se stejská, kup mi
pesjka“ pomáhaly zpívat ozvěnu. Další písničky
byly o zvířátkách – děti se zapojily pohybem a
napodobovaly hru na různé hudební nástroje. Při
poslední písničce „Hádali se zajíci“ si děti
zatancovaly; to se jim opravdu líbilo.
Irena Syrová, učitelka MŠ U Školy

