Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2016/2017 – mateřská škola Babice u Rosic
Měsíc prosinec začal v MŠ Babice tradičně jako každý rok – vánoční výstavou. Výstava
probíhala 2. a 3. prosince. Zase se těšila mnoha návštěvníky, kteří měli tu možnost vybrat si z
velkého množství zboží. K prodeji byly zase tradiční vánoční perníčky, dekorace, hračky a květiny.
Výstava sklidila jako každý rok velký úspěch.
V pondělí 5. prosince zavítal do naší MŠ Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem a
přinesl dětem bohatou nadílku. Děti na oplátku Mikuláši zazpívaly písničky a zarecitovaly básně
které se učily v průběhu roku v naší MŠ. V tomto týdnu nás čekalo ještě jedno překvapení když k
nám dorazilo divadlo „Rolnička“ se svojí „Vánoční pohádkou“. Dětem se moc líbila a byly všechny
spokojené.
Následující týden v měsíci prosinci nás čekalo již tradiční předvánoční posezení u vánočního
stromečku s rodiči dětí a se seniory. Děti měly jako vždy připravený vánoční program plný tanečků
a básniček. Po vystoupení se třídy staly jednou velkou hernou kde si mohli rodiče prohlédnout
všechny hračky které mají děti k dispozici a zahrát si s nimi různé hry. K předvánoční atmosféře
přispíval i vánoční punč a cukroví. Celé toto pohodové odpoledne zakončil bohatý ohňostroj před
budovou MŠ za doprovodu vánočních koled.
Ještě než nám všem nastaly vánoční prázdniny, tak na nás čekala ještě vánoční nadílka. Děti
dostaly do tříd naší MŠ plno krásných dárečků.
Pod stromečkem na ně čekaly různé stolní hry,
panenky, pohádkové knížky autíčka, vojáci a
vojenská technika, kouzelný písek s bábovkami,
fotbalové branky, magnetky a mnoho a mnoho
dalších zajímavých věcí. Také si každé z dětí
odneslo domů svoji hračku. Děvčata dostala
česacího poníka a hoši autíčko.
Hned na začátku nového roku nás čekalo další
překvapení. Do naší MŠ přijel kouzelník se svojí
asistentkou který si říká „Duo Valdini“. Jeho
vystoupení bylo jako vždy velice zajímavé.
Předvedl dětem velké množství kouzel a dokonce
si některé vybral za svoje asistenty při kouzlení, Ve výrazu dětí jsme mohli spatřit velké nadšení a
obdiv. Děti poté dostaly sladkou odměnu, kterou jim kouzelník vykouzlil.
Tento týden byl zajímavý ještě tím, že jsme si povídali o
zvířátkách co v zimě dělají a co jedí. Zvířátka jsme se učili
poznávat na obrázcích, hledali jsme je v obrázkových
knížkách a každý kdo si vzpomněl tak přinesl staré pečivo,
zeleninu a jablka a na konci týdne nás čekala výprava za
zvířátky do lesa, abychom všechno krmení které jsme
nasbírali mohli zvířátkům odnést a vytvořit jim v lese
hostinu.
V týdnu od 16. – 20. ledna jsme měli v naší MŠ téma
„Ptáčci v zimě“. Zase jsme jednotlivé ptáčky poznávali podle
obrázků, pozorovali ve volné přírodě. Některé děti dokonce
přinesly pro ptáčky i krmení v podobě nasušených
slunečnicových semínek. Děti si zkusily i krmení
vlastnoručně vyrobit a to tak, že do rozpuštěného tuku sypaly
různá semínka. Až to vše ztuhlo tak jsme se vydali na naší
školní zahradu a krmení jsme navěsili na větve stromů a
dosypali i do ptačího krmítka. Odpoledne jsme pak z okna
pozorovali jak si ptáčci pochutnávají na hostině.

Ke konci měsíce ledna nás čekala „Miší pohádka“, kterou doprovázela i dílnička. Pohádka byla o
myší rodince a jak se jedna myška poučila ze svých chyb. V průběhu pohádky a za pomocí herců si
děti mohly v myší dílničče vyrobit maňáska – myšku z papírového sáčku. Dolepily ouška, oči,
ocásek a namalovaly fousky. Děti měly z vlastnoručně vyrobených myšiček velkou radost a každý
si ji odnesl domů.

Na přelomu měsíce ledna a února nás čekal týden plný zimních sportů. Děti je nejen malovaly a
povídaly si o nich, ale každý si zkusil i sám zasportovat a to v závodech na bobech. Každé z dětí si
přineslo svoje boby a už nic nechybělo aby mohly závody na naší zahradě začít. Na konci tohoto
sportovního týdnu na všechny účastníky čekaly medaile, diplom a sladká odměna. Všichni
sportovci sklidili také bouřlivý potlesk za
snahu a účast ve sportování.
V průběhu měsíce února nás v MŠ
čekalo velké veselí. Byl totiž jak již
tradičně jako každý rok „KARNEVAL“.
Děti se už připravovaly celý týden. S paní
učitelkami vyráběly papírové masky a
klauny, dále lepily papírové řetězy a
vystřihovaly veselé ozdoby na výzdobu
naší tělocvičny ve které karneval vždy
probíhá. I samotné děti měly moc krásné
kostýmy. Mohli jsme zde vidět pohádkové postavy jako např. princezny, ježibaby, rytíře. Dálě i
zvířátka, Elzy z ledového království, ale i různá povolání jako např. kuchaře, zahradníka, policisty
apod.
Celé dopoledne bylo plné písniček, tance a zábavy, soutěží. Každé z dětí si odneslo plno
sladkostí a drobností z bohaté tomboly. Celé veselí završil balónkový tanec a všichni si mohli jeden
balonek odnést domů.
Ve středu 15. února nás čekalo zvláštní vystoupení, kdy k nám přijela paní s dřevěnými bubny.
Každé z dětí dostalo jeden buben a snažily se podle paní lektorky udržovat správný rytmus při
bubnování a poté ještě podle barviček bubnu třídit odpad. Následovalo i vysvětlení proč tomu tak je
a z jakého důvodu by se měl odpad třídit. Dopoledne bylo pro děti velice poučné a odnesly si zase
mnoho zážitků.
Anežka Pospíšilová

