Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2016/2017 – mateřská škola Babice u Rosic
Po letních prázdninách jsme se všichni zase 1. září 2016 potkali v naší krásné školce. Ve třídě
„Soviček“ i „Mravenečků“ jsme přivítali nové kamarády, a těšení se na pěkné zážitky, nové
dovednosti a spoustu dalších překvapení, co pro nás paní učitelky připravily, může začít.
Než jsme se stačili rozkoukat a poznat, kde co máme, s čím si hrát a kam co správně patří, už za
námi 8. září přijelo divadlo a rovnou se třemi pěknými pohádkami. Další týden, 13. září, to byla
pohádka „O pejskovi a kočičce“, kterou máme všichni moc rádi, tak jsme si to pěkně užili.
Na konci září, až novým dětem konečně
trošku uschly slzy, jsme jeli autobusem
rovnou na výlet. Sice jen kousek – do
Zastávky, kde jsme na hřišti TJ ČECHIE
mohli pozorovat malé i velké opeřené
dravce. Jejich ukázka letových dovedností se
nám líbila, dozvěděli jsme se spoustu nových
zajímavých informací a viděli jsme se s
kamarády z ostatních školek i ze školy. V
pátek 23. září jsme se rozloučili s létem,
zahráli jsme si různé míčové hry na školní
zahradě, zatancovali si, prolézali tunely,
chytali dřevěné rybičky, jezdili na kole i trojkolce. K tomu všemu jsme si opekli výborné buřtíky moc nám chutnaly. Na závěr jsme si každý barevnými křídami na chodník před školkou nakreslili
svoje nejkrásnější sluníčko, aby to léto neodešlo moc brzy a mohl přijít podzim.
A podzim přišel, a s ním , v týdnu od 3. - 7. října přiletěli do naší školky draci. Byli opravdu
všude a byli tak nádherní (to asi, že dětem s jejich výrobou pomohly rodiče, sourozenci, zkrátka
celá rodina) a každý jiný, že bylo těžké vybrat mezi nimi toho nej… A tak jsme tu mohli vidět draka
největšího, nejbarevnějšího, nejvoňavějšího (ten byl upečený z perníku), nejmenšího,
nejoriginálnějšího, a ještě spoustu dalších. Za ně všichni v pátek dostali zaslouženou „dračí“
odměnu, co nám dodala sílu, kterou jsme využili při sběru starého papíru, co probíhal v naší školce
další týden.
Dne 13. října jsme měli zase jedno krásné překvapení – přijelo za námi sférické divadlo, a my
mohli být na chvilku ve vesmíru mezi hvězdami a planetami. Pohádka o tom „Jak šel Měsíc na
návštěvu ke Slunci“ se nám líbila tak moc, že se nám nechtělo vůbec z toho kouzelného vesmírného
stanu, co vypadal trochu jako stříbrná polokoule nebo hvězdárna v Brně, vylézt vůbec ven. Nikdo se
nebál, i když to bylo tajemné a napínavé. A těch krásných obrázků, co jsme si pak nakreslili! A jak
dlouho jsme si o tom ve školce povídali! Byl to prostě „vesmírný“ zážitek.
Hned na začátku listopadu jsme měli další príma den – vydali jsme se
totiž do opravdického divadla B. Polívky v Brně. Cesta byla dobrodružná,
ani jsme nevěděli, zda to stihneme, protože bylo náledí, a na silnici hotová
kalamita. Všechno ale dobře dopadlo, a pohádku „Ferda Mravenec“ jsme
přece jen viděli. Moc se nám líbila, hlavně našim kamarádům ze třídy
„Mravenečků“.
Další dobrodružství nás čekalo 23. listopadu, kdy jsme jeli na pohádku
„Krakonošova mlha“ za kamarády do MŠ Zakřany. Jenže kouzelná mlha z
pohádky se dostala až k nám, a tak herci se v ní někde ztratili a nemohli přijet a pohádku nám
zahrát. Byli jsme z toho smutní jenom chvíli, kamarádi na nás byli hodní, ukázali nám svoji krásnou
školičku, půjčili svoje hračky, zazpívali nám písničky, co si připravovali na vánoční vystoupení a
nakonec nás ještě doprovodili skoro až k naší školce. Cesta lesem byla přímo bezvadná a všichni
jsme si to moc užili.
Podzim nám ve školce utekl velmi rychle, ještě jsme oslavili se spoustou kamarádů jejich
narozeniny, zima už pomalu klepe na dveře, a my víme, že se bude určitě zase na co těšit.

