Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Babice u Rosic
Prázdniny skončily a je tu nový školní rok 2015/2016. Začínáme zase od začátku poznáváme nové kamarády, svoji značku, paní učitelky, svoji třídu – „Soviček“ nebo
„Mravenečků“, okolí MŠ a spoustu dalších užitečných věcí.
Pro lepší zvládnutí adaptace si ale umíme zařídit,
aby se nám ve školce líbilo i bez maminek a tátů,
proto k nám hned, co jsme přestali trochu plakat,
přijelo divadlo a zahrálo nám ve školce pohádku „O
ztracené šišce“ , která byla veselá a moc se nám líbila.
Namalovali jsme si k ní spoustu pěkných obrázků.
Ani my se nechceme ztratit, proto jsme na tématické
vycházce do okolí MŠ 18. září ukázali kamarádům,
kde bydlíme.
Hned potom jsme se v následujícím týdnu loučili s
létem, 23. září jsme měli zábavné dopoledne na školní
zahradě, plné her a opékání buřtíků, na kterých jsme
si opravdu moc pochutnali. Na rozloučenou jsme létu
namalovali barevnými křídami krásná veselá sluníčka
na chodník před školkou a podzim může začít!
A taky že začal! Hned 6. 10. jsme spolu s
kamarády z MŠ Zakřany přivítali v naší školce
„Tetiny“ a s nimi jejich podzim, veselými písničkami,
vyprávěním a legrací. Vůbec nám nevadilo, že nám ve
školce ten den nešla elektřina.
Dne 7. října jsme se krásně upravili, ustrojili, načesali, a vyfotili pro maminky (asi už na
Vánoce). V týdnu od 12. do 16. října byla naše školka vyzdobená trochu netradičně – a to
bramborami, které byly vystavené opravdu všude! Děti přinášely po celý týden krásné a
nápadité výrobky z brambor, které vlastnoručně vyrobily s rodiči a prarodiči doma. Ve
školce si zase vyzkoušely např. přípravu bramboráků nebo hranolek. Na konci týdne bylo
vyhodnocení a sladká odměna pro
všechny, protože to byla opravdu
nádhera.
Další říjnový týden jsme se ze
zahrad a zahrádek vypravili do lesa,
kde jsme nacházeli a objevovali úplné
poklady, které jsme prostě museli do
školky vzít – kaštánky, žaludy, šišky,
šípky. Z nich jsme ve třídě tvořili a
skládali a třídili a počítali, dělali
cestičky a domečky a mraveniště,
nakládali do aut a převáželi, zkrátka
jsme si opravdu krásně pohráli.
Na začátku listopadu jsme se ve
školce rovnou z podzimu přenesli
kouzlem přímo do „Africké pohádky“, kde jsme uviděli a uslyšeli zajímavé hudební
nástroje – třeba kouzelnou dešťovou hůl nebo bubínek, co umí udělat šumění moře. Mohli

jsme si je pořádně prohlédnout, kluci si na ně
i zahráli a děvčátka s barevnými šátky k tomu
přivolávala tancem déšť. Bylo to zajímavé a
krásné, no jako v pohádce.

Místo svatého Martina nám do školky
přijelo 11. listopadu divadlo Domino, a s ním
i pohádka o kocourku Modroočkovi, která
byla krásně milá, tak jak to kocourci umějí.
Děti si vyrobily v malé výtvarné dílničce
svého kocourka Modroočka z papíru, s kterým pohádku společně dohrály a odnesly si ho
potom domů.
Celý podzim nám to krásně ve školce vonělo. Nejdřív novými hračkami, potom šiškami a
dalšími přírodninami, se kterými jsme si hráli celé dny, taky polívečkou a obědem, co nám
paní kuchařky denně připravují, bramborami a bramboráky, ale pak se objevila úplně jiná
krásná vůně, taková čarovná, skoro vánoční, perníčková.
To totiž začalo chystání překvapení, které jsme mohli všichni 27.–28. listopadu uvidět,
ucítit, ochutnat nebo zakoupit na naší vánoční prodejní výstavě MŠ. Bylo tu spoustu
překrásných výrobků, pletených šál, polštářků, látkových prostírání a hraček, adventních
věnců, svíček a další výzdoby, hraček a her pro děti, ale i andělů, čertíků a Mikulášů,
nejenom těch perníkových, krásných vánočních koled, co nás, i všechny. kteří k nám do
školky v tu dobu přišli, krásně naladilo do adventního času. Pod okny nám k tomu jezdil
vláček s Mikuláši, čerty i anděly ze Zbýšova, i počasí bylo krásné.
Všem, kteří nám s přípravou výstavy pomáhali, kteří si našli čas a přišli se podívat, tímto
moc děkujeme.
Anežka Pospíšilová

