Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
jaro a léto – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Babice u Rosic
Druhé pololetí školního roku je vždy ve znamení probouzející se přírody. I my ve školce se
snažíme využít každou chvilku k tomu, abychom se ledacos naučili a zažili spoustu příjemných
společných chvil.
V měsíci březnu jsme zhlédli
řadu
krásných
divadelních
představení. 8. 3. to byl Raneček
veselých pohádek, už 11. 3. jsme
v divadle Bolka Polívky viděli

veselou pohádku Tři prasátka, 18. 3. jsme si pak v naší školce
užili pohádku Asie. Naše oblíbená společnost Tetiny nám 30. 3.
předvedla krásný program Jaro. První jarní den jsme si
připomněli vynášením Morény. U příležitosti velikonočních
svátků jsme uspořádali již tradiční výstavu.
I v dubnu jsme nezapomněli na kulturní představení, a tak
jsme ve školce zhlédli představení O Smolíčkovi, O zlaté rybce a
Hrnečku vař. Dne 19. 4. jsme také poprvé jeli do Nové Vsi na
první lekci plaveckého výcviku. Ve středu 20. 4. k nám přijeli
oční lékaři, kteří vyšetřili dětem zrak. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na pálení čarodějnic
s opékáním špekáčků, které proběhlo na zahradě naší školky 29. 4.

Na měsíc květen připadá jeden
z nejhezčích svátků – svátek matek.
Tento svátek jsme si připomněli
vystoupením pro naše rodiče 6. 5.
Dopoledne jsme naše vystoupení
předvedli i seniorům z naší obce, což
je rovněž již tradiční akce, na kterou se
děti i senioři velice těší. Začátkem
května proběhl rovněž zápis do
mateřské školy (9. 5. a 10. 5.). Pan
Mgr. Břetisla Vojkůvka připravil 20. 5.
pro naše děti zábavné hudební
vystoupení, které bylo sestaveno
z melodických písní a rytmických
skladeb českých a světových skladatelů. Krásný výlet jsme zažili 23. 5., kdy jsme se zavítali do
zoologické zahrady v Jihlavě. Zde jsme viděli spoustu zvířátek, ale též jsme si užili krásného
prostředí v této ZOO. Na závěr měsíce (25. 5.) jsme v Divadle Bolka Polívky zhlédli divadelní
představení Dobrodružství Hastrmana Tatrmana.

Měsíc červen začíná Mezinárodním dnem dětí a i my jsme si tento svátek užili při spoustě her,
ale i při opékání špekáčků. Hned druhý den jsme se vydali hledat poklad a při hledání jsme plnili
spoustu zajímavých úkolů. Olympijský rok jsme si připomněli 8. 6., kdy jsme se účastnili
Olympiády mateřských škol Mikreregionu Kahan, kde jsme se nejenom zúčastnili, ale získali jsme i
řadu cen a pohár za druhé místo. V pátek 10. 6. jsme si udělali pár společných fotek, abychom si
mohli připomenout, jak byl školní rok 2015/2016 příjemný. V pondělí 13. 6. jsme se v rámci
kulturního vystoupení seznámili s africkými hudebními nástroji. A v závěru června nám divadlo
Kašpárek předvedlo pěknou Zubařskou pohádku. A to se již nezadržitelně blížil konec školního
roku. Při jeho příležitosti jsme 30. 6. provedli pasování předškoláků a tím jsme se rozloučili nejen
s nimi, ale i s celým školním rokem 2015/2016.
Anežka Pospíšilová

