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Jaro – mateřská škola U Školy
První akcí v měsíci březnu byla návštěva místní knihovny. Děti se od paní knihovnice dozvěděly
mnoho zajímavého nejen o knihách, ale také o tom jak je to s půjčováním knížek pro děti. Dále
jsme od mikroregionu Kahan dostali nabídku přijet s dětmi do kina v Rosicích na divadelní
představení pohádky „Včelí medvídci“. Pohádka o těchto dětem dobře známých kamarádech byla
veselá a všem se nám moc líbila. Také do naší školky přijeli herci z brněnského divadla, kteří dětem
zahráli pohádku, která se jmenovala
Divadelní
„Pohádkové
kočičiny“.
představení bylo zajímavé, ale také
poučné jak se máme starat o malé
kočičky a
malá
zvířátka.
Před
nadcházejícím prvním jarním dnem jsme
se společně obě třídy naší školky
vypravily k nedalekému potoku, který
protéká místním údolím. V čele celého
průvodu se střídaly starší děti, které nesly
Moranu jako symbol zimy. U potoka
jsme ji zapálili a slovy básně „Přišlo jaro
do vsi…“ jsme se definitivně rozloučili se
zimou.
V předvelikonočním období, kdy je
plno práce se zdobením velikonočních
vajíček jsme byli opět pozváni do
knihovny na povídání o velikonočních
tradicích. Děti si vyslechly zajímavé
povídání plné velikonočních básniček a
říkadel. Dopoledne bylo veselé a na závěr
děti
dostaly
odměnu
v podobě
čokoládového vajíčka. V druhé polovině
měsíce dubna si s dětmi připomínáme
„Den Země“. Děti i letos kreslily křídami
na chodníku před školkou, co se jim
nejvíce líbí na naší planetě. Obrázky se
jim moc povedly a chodník byl rázem
plný aut, lidí, moří, stromů, ale i dávno vyhynulých dinosaurů. Následující den jsme se vydali do
místního sběrného střediska „Barko“, kde se vykupuje železný odpad. Děti, které mají rády vodu,
začaly jezdit v druhé polovině dubna na plavecký výcvik
do Nové Vsi. Malá skupinka plavců si užívala v průběhu
deseti lekcí vodní radovánky a mnohému se naučili.
S blížícím se měsícem květnem jsme se všichni zapojili
do přípravy vystoupení pro maminky k jejich svátku. Děti
byly aktivní a chtěly udělat svým maminkám radost
pěkným tanečkem, básničkou a drobným dárečkem.
V měsíci květnu také přijela k nám paní s Africkou
pohádkou. Děti se postupně za doprovodu hry na
cizokrajné hudební nástroje a za zpěvu indiánských písní
„prošly“ celou Afrikou – přešly poušť až k moři a zpět.
Na konci měsíce května jsme jeli na výlet do planetária v Brně. Děti se těšily, jak jim maminky
připraví baťůžek s pitím, pláštěnkou a nějakou sladkostí. Když jsme přišli do planetária, tak jsme se
nejprve nasvačili a potom jsme se odebrali do sálu, kde nás čekal program, který se jmenoval „Se

zvířátky o Vesmíru“. Děti se dozvěděly, co jsou to
planety, jak vypadají, a jak se k nim dostaneme. Také si
prohlédly hvězdnou oblohu v noci, když je plná hvězd,
poznávaly některá známější souhvězdí. O dva dny
později jsme přijali pozvání od místních hasičů a přišli
jsme si prohlédnout naši novou hasičskou zbrojnici.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z práce

dobrovolných hasičů, poté jsme si prohlédli jejich auta,
děti si vyzkoušely jak se v nich hasičům sedí a na konec
jsme si prohlédli jejich šatny s oblečením, dílnu a
nářaďovnu. Děti se aktivně zajímaly o práci hasičů a
ptaly se na vše možné, co je zajímalo. Všichni jsme si
uvědomili jak je jejich práce těžká, ale velice důležitá a
prospěšná pro všechny.
Prvního června mají svátek všechny děti, tak i my
jsme, pro naše školáčky připravili „cestu za pokladem“,
kdy děti v lese hledaly obrázky zvířat s úkoly, které
postupně plnily, až našly ukrytý poklad, který byl plný
sladkostí. Poslední akcí v tomto školním roce bylo
rozloučení a pasování našich předškoláčků na školáky.
V tělocvičně základní školy, za účasti kamarádů ze
školky a jejich rodičů proběhlo vystoupení herce
z divadla Bolka Polívky „Kuk a Cuk“, který navodil
veselou atmosféru a postupně za asistence paní učitelek
z naší školky nám děti pasoval. Předškoláčci dostali na
památku vysvědčení a pohádkovou knížku s věnováním.
Při odchodu si děti i rodiče odnesli sladkost, kterou
připravily naše paní kuchařky. A teď se všichni těšíme
na blížící se prázdniny.
Miroslava Česneková

