Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

podzim – školní rok 2017/2018 – mateřská škola Babice
První akcí v novém školním roce bylo loučení s létem. Tato akce
připadla na 21. 9. a byla spojená s opékáním špekáčků a se soutěžemi.
Děti si zábavné dopoledne velice užily. I nám přálo počasí. Sluníčko
vesele svítilo a mi jsme se všichni snažili načerpat poslední sluneční
energii na nadcházející podzim a zimu. Veškeré veselí završila
diskotéka při které si zatančily nejenom děti, ale i paní učitelky.
Dopoledne bylo velice podařené a všichni si ho plnými doušky užili.
Dne 9. 10. nás všehny čekal výlet do brněnského divadla Radost, kde
nás již čekala dlouho očekávaná pohádka „O pejskovi a kočičce“. Děti
byly již pár dní před představením netrpělivé a ptaly se kdy už
pojedeme do Brna. Děti byly velice rády a pohádka se jim moc líbila.
Odnesly si mnoho zážitků a ještě ten den odpoledne namalovaly plno
obrázků z představení.
Následující týden od 16. - 20. 10. nás čekalo
v MŠ „Mrkvobraní“. Celý týden se věnoval
zelenině. Děti si povídaly o tom co za druhy
zeleniny mají rády a jaké druhy existují a co
pěstují doma na zahrádkách. Dále si říkaly
význam, proč se musí zelenina konzumovat. Za
domácí úkol měly děti přinést do MŠ
vlastnoručně vyrobený výrobek z mrkvičky. A
tak se naše školka po celém týdnu hemžila
krásnými výtvory v podobě různých panáčků,
zvířátek a dokonce i autíček a mrkvových
rodinek. Na konci týdne si každé z dětí odneslo
sladkou odměnu za svoje snažení.
Ve středu 8. 11. proběhlo v naší MŠ zavírání zahrady. Děti vytvořily s paními učitelkami
krásného skřítka z podzimních plodů a různých materiálů. Skřítka také pojmenovaly jménem
„Podzimníček“. Děti se na zavírání zahrady pilně připravovaly a vyrobyly si ještě papírové klíče na
symbolické zamykaní, které si vyzdobily listy a podzimními barvičkami. Již zmíněného skřítka děti
připevnily ke stromu aby jim celou zimu hlídal zahradu a symbolicky papírovými klíči zamykaly a
řikaly čarovnou básničku pro přípravu zahrady na nadcházející zimní odpočinek.
Ve dnech 24. a 25. 11. se v naší MŠ konala již tradiční
vánoční výstava. Na výstavě se jako vždy objevily voňavé
perníčky, květiny, vánoční dekorace, rukodělné výrobky a
hračky. Výstava se jako každý rok těšila velkému množství
účastníků a hojnou návštěvností. Společně s veřejností se
nám podařilo připravit vánoční atmosféru pro nadcházející
vánoční svátky.
Dne 28. 11. bylo v naší MŠ divadlo s názvem „Lakomá
myška“. Paní herečka měla s sebou pro vystoupení plno
velkých krásných loutek se kterými celou pohádku
odehrála. Na konci představení si děti mohly loutky
prohlédnout a vyzkoušet. Paní herečka děti velice chválila, že byly šikovné a správně odpověděly
na všechny otázky a hádanky z pohádky. Děti si odnesly velký kulturní zážitek.
Anežka Pospíšilová

