ZPRÁVA Z AKCÍ MŠ BABICE U ROSIC – 2. ČTVRTLETÍ 2013/2014
Druhé čtvrtletí školního roku 2013/2014 bylo v naší Mateřské škole v Babicích u Rosic velice
pestré. Konec podzimu a začátek zimy jsme si užili venku při různých vycházkách, při nichž jsme
pozorovali, jak krásně barevný podzim přechází do zimy, která ale bohužel letos nebyla příliš bílá.
Stejně rádi jsme byli i pěkně v teple naší školky, kde jsme se naučili a zažili také spoustu nového.
18. listopadu 2013 jsme navštívili společně s kamarády z 1. třídy Divadlo Bolka Polívky v Brně,
kde jsme se seznámili s dalším divadelním oborem – baletem. Shlédli jsme krásné představení
Šípková Růženka, které se dětem velice líbilo.
Konec listopadu je již tradičně v Babicích vyčleněn vánoční výstavě. Jedná se o jednu z nejdéle
trvajících vánočních výstav v širokém okolí. V roce 2013 připadla výstava na 29.11 – 30. 11. 2014.
Jsme velice rádi, že se do naší krásné a vánočně vyzdobené školky přišlo i letos podívat mnoho
občanů Babic, stejně jako občanů okolních obcí. Na výstavu se přišly podívat i děti a paní učitelky
z okolních mateřských školek. Vánoční výstava byla krásným nastartováním příprav na vánoce ve
všech rodinách a pěkným zahájením adventu.
5. 12. 2013 přišel do naší školky Mikuláš ve společnosti čerta a
anděla. Protože se děti na jejich příchod připravily tím, že byly
nejenom hodné, ale naučily se i krásné říkanky a písničky, tak nakonec
nemusel čert nikoho odnést, i když některé děti úplně čisté svědomí
neměly. Ještě dlouho po odchodu Mikuláše a jeho společníků byly děti
přece jen o poznání hodnější.
Předvánoční období je v naší mateřské školce spojeno s celou řadou
tradičních akcí, na které čekají nejenom děti a jejich rodiče, ale vlastně
skoro celé Babice. Nejprve jsme se prošli 17. 12. 2013 s dětmi po obci
s tradiční vánoční koledou. Hned druhý den, 18. 12. 2013, jsme pro děti
připravili štědrý den v mateřské škole, kde jsme nejen pilovali svoje
vystoupení pro rodiče a babičky a dědečky, ale seznámili jsme se i
s vánočními zvyky a ochutnali celou řadu vánočních dobrot.
Dne 19. 12. 2013 jsme uspořádali
tradiční předvánoční posezení pro
seniory. Dětem se jejich vystoupení
velice povedlo a za odměnu se jim
dostalo velkého potlesku od přítomných
seniorů. Ti se pak při vánočním punči
podělili o své vzpomínky na vánoce
v různých dobách.
Vyvrcholení předvánočního období
byla pro děti Návštěva mámy a táty
v mateřské škole. Samozřejmě se všichni
rodiče nejvíce těší na vystoupení svých
dětí při vánoční besídce, ale s velikým ohlasem se setkalo i divadelní představení Kocour
Modroočko, stejně jako závěrečný ohňostroj, při kterém jsme si všichni popřáli nejen krásné
vánoční svátky, ale rovněž všechno nejlepší v roce 2014.
Rok 2014 jsme zahájili v týdnu od 13. do 20. 1. 2014 aktivitami, které jsme si nazvali Po stopách
zvířátek. V jeho rámci jsme se vycházkou dostali k posedu, ozdobili jsme zvířátkům stromeček
dobrotami, které děti přinesly. Bohužel hlavně v blátě jsme pozorovali stopy zvířátek a na naší
zahradě jsme pozorovali neposedné veverky. Pod dojmem toho, co jsme vše viděli a zažili, jsme si
vyrobili papírové zajíčky, nakreslili si strom s veverkami a naučili jsme se pěkné písničky a
poslechli jsme si zajímavé příběhy o lesních zvířátkách.

