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

podzim – školní rok 2017/2018 – mateřská škola U Školy
První akcí v novém školním roce bylo adaptační
dopoledne pro děti s obou našich tříd. Děti si vyzkoušely
svoji šikovnost při různých úkolech, které plnily
skupinkově na stanovištích rozmístěných po školní
zahradě. Počasí nám přálo, sluníčko pěkně svítilo, děti
byly spokojené a nechyběla ani sladká odměna pro
všechny. Třetí týden v měsíci září přijel k nám do školky
kouzelník „Katonas“ se svým programem plným kouzel a
triků, zapojoval do kouzlení i některé kamarády ze školky.
Pejsek dětem zpíval a jiný zase jezdil v autě. Na konci
programu každý kamarád dostal z gumového balonku vyrobené
zvířátko. Děti ze třídy kuřátek byly na návštěvě v Domově pro
seniory. Společně s babičkami a dědečky prožily příjemné
dopoledne plné her a zábavy. Na konci je čekalo překvapení
v podobě malého dárečku, ze kterého měly děti radost. V polovině
měsíce října přijela do naší školky paní s relaxační pohádkou „O
malé hvězdě“. Toto vystoupení bylo velice příjemné, zklidňující a
děti se dozvěděly zajímavosti o planetách a o Vesmíru. Na závěr
děti nakreslily obrázky planet podle své fantazie. Další akcí bylo již
tradiční pečení brambor v popelu na naší zahradě. Děti, které už
chodí do školky druhý rok se moc těšily, neboť pečené brambory
jsou vždy velice dobré. Tak i letos to nebylo jinak. I přes nepřízeň
počasí se nám to podařilo a děti si opět velice pochutnaly. Krásná
byla pohádka „O planetách“ kterou nám pán promítal přímo ve
školce ve sférickém kinu. Byli jsme v obrovském kulatém
stanu a okolo nás se odvíjel velice zajímavý, ale i poučný
příběh jak to vypadá ve Vesmíru a jak se jmenují
jednotlivé planety. Také pohádka „Černoušek v Asii“ byla
živá. Děti se pomocí děje a letadélka dostaly spolu
s černouškem „Bongi“ do Číny kde poznaly pana Čanga a
různá exotická zvířata – medvídka, hada, dikobraze. Před
příchodem zimy každý rok společně obě třídy naší školky
pomáháme
uklízet listí na
zahradě. Uklízíme také hračky na zimu do krabic a
zamykáme kouzelným podzimním klíčem zahradu a
společně vyrobený skřítek nám ji celou zimu hlídá.
Hudební pořad nazvaný „Dětským srdíčkům“ byl laděný
blížícím se vánočním časem. Děti společně tančily,
zpívaly známé písničky z pohádek i známé koledy.
Poslechly si i krásné pohádkové písně hrané na varhany.
Poslední týden v měsíci listopadu jsme pekli s dětmi
vánoční cukroví, linecká kolečka a sádlové důlečky. Všechny děti se snažily aby cukrovíčko bylo
co nejkrásnější. Vše dobře dopadlo a můžeme se těšit na blížící se vánoční čas.
Miroslava Česneková

