Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Babice u Rosic
Zimní období v naší mateřské škole jsme přivítali divadelním
představením „O zajíčkovi“ a pak už jsme naplno prožívali adventní čas
zapalováním svící na adventním kalendáři, povídáním o zvycích a starých
tradicích, výrobou čertíků, Mikulášů a andílků a těšili se na jejich návštěvu.
Téměř nikdo se nebál, protože my víme, že jsme byli hodní. Proto také
všechny děti od andílka dostaly balíček pamlsků a ovoce.
Po Mikuláši přijelo do
školky
opět
divadlo,
tentokrát s pohádkou „O
pejskovi
a
kočičce“.
Z knoflíků jsme vyrobili
vánoční přáníčka, na slavnostní vánoční tabuli
pěkný svícen z jablíček a cukroví, zpívali jsme
koledy a písně o zimě, povídali si o Vánocích a kreslili pro Ježíška dopisy.
„Půjdem spolu do Betléma“… vlastně ne - na koledu. Ano, 16.12. jsme se vydali na koledu po
vsi a vykoledovali si spoustu sladkostí. Druhý den navštívili naši školičku senioři, aby se podívali
na naše vánoční vystoupení plné písní, tanců, říkanek a pohybových her. Říkali, že jsme byli úžasní
a šikovní a na oplátku zazpívali zase oni nám. Další den přišli na vánoční besídku rodiče a byli
stejně dojatí jako senioři. Každé dítě našlo pod vánočním stromečkem dáreček. S rodiči jsme si
potom ve školičce hráli, ukázali jsme jim hračky a povídali si. Vánoční besídku ukončil ohňostroj
na školní zahradě.
Pravá zima se sněhem nastala až po Novém roce a tak jsme si sněhu museli pořádně užít.
Koulovali jsme se, sáňkovali, bobovali, pořádali závody, ale také pozorovali a obdivovali krásu
sněhových vloček. Škoda
jen, že se tak rychle
rozpouštěly. Když nastala
obleva a potom začalo zase
mrznout, panečku, to jsme
se vyřádili na klouzačkách!
Jen zvířátka v lese ze
zimy moc nadšená nebyla
a tak jsme jim připravili
spoustu zvířecích dobrot a
uspořádali jim hostinu
v lese. Ani na ptáčky jsme
nezapomněli.
Vyrobili
jsme jim malá krmítka,
pochoutky ze semínek a
tuku, pověsili na stromy a
za okny školky pozorovali,
jací ptáčkové přiletěli na
hostinu – strakapoudi, sýkorky,vrabci, sojky…
Mezi tím bylo ve školce 2x divadelní představení.
Nejdříve 8.1. divadlo „Šikulka“ se třemi výchovnými
pohádkami, které nás poučily o tom, jak se máme
správně chovat a 18.1. tři klasické pohádky – „Boudo,
Budko“, „ Budulínek“ a „Máša a medvěd“.
Dne 14.1. se jeli předškoláci podívat na své kamarády
do první třídy ZŠ Zastávka. Ti nám předvedli, jak už

umí krásně číst, počítat, psát a také jak pracují na „kouzelné“ interaktivní tabuli. Všichni
předškoláci byli nadšení a do školy se už moc těší.
Začátkem února jsme měli v plánu závody v bobování, ale sníh nikde! Uspořádali jsme tedy
závody na školní zahradě ve zdolávání různých překážek, běhu a užili si to i bez sněhu. A
sněhuláci? Ty jsme si „postavili“ z papíru, namalovali, vyrobili z víček od PET lahví a vyzdobili
s nimi celou chodbu.
V týdnu 15.-19.2. jsme putovali pohádkami
klasickými, veršovanými, známými i méně známými,
poznávali
pohádky
podle
melodií,
skládali
Večerníčkovu čepici a poznávali večerníčkové
postavičky. Divadelní představení „Povídání o vílách“
(24.2.) bylo nádherné, také jsme si v něm zahráli na
víly luční, noční, vodní, lesní…. a také si vyrobili pro
tu svoji vílu krásnou čelenku.
V pátek 26.2. se to ve školce celý den pohádkovými
bytostmi jen hemžilo – konal se náš oblíbený školní
karneval. Že neuhodnete, která pohádková postava se
letos stala nejoblíbenější? U děvčat to na celé čáře vyhrála Elza a její „Ledové království“.
Všechny masky byly nádherné, ale hlavně jsme si užili spoustu zábavy, soutěží, tance a her.

