Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2015/2016 – mateřská škola U Školy
Zima končila a my jsme čekali příchod jara. Předjaří ale přineslo sníh, noční mráz. Nám ale nic
nebránilo v tom, abychom pozorovali první otužilce na zahradkách - sněženky, bledule, krokusy,
vykukující listy tulipánů a narcisů. Také svátky jara přišly letos hodně brzy a my jsme se na ně
připravili nejen ve školce, ale zavítali jsme i do místního domova seniorů, kde si každé dítě
vyhlédlo svoji babičku, aby s ní nazdobilo beránky, zajíčky, perníkové vajíčko. Při zdobení si děti
stihly s babičkami popovídat, zazpívat i přednést básničku, řada přišla i na malou svačinku. Toto
setkání rozzářilo oči dětí i seniorů. Další velikonoční tvoření čekalo na některé děti v DDM a kdo se
nezúčastnil ani v domově, ani v „Domečku“ – vynahradil si to ve školce, protože ani tam jsme
nezaháleli.
K prvnímu jarnímu měsíci patří také návštěva knihovny. Beseda má děti poučit, jak zacházet s
knihou, jak knihovna funguje a má je také získat jako budoucí čtenáře a návštěvníky.
Se zimou jsme se rozloučili i vynášením
Morany. Každý rok chodíme do údolí k potoku.
Moraně zazpíváme, řekneme básničky a potom se
už jenom díváme, jak Morana shoří a těšíme se, že
jaro opravdu brzdy přijde. Na začátku dubna jsme
společně odemykali naši školní zahradu. Děti si
vyrobily a ozdobily papírový klíč, kterým postupně
za pomoci kouzelných formulek odemkly
pískoviště, houpačky, průlezky. Nazdobily břízu
barevnými pentličkami, hned vypadala veseleji.
Přírodu a ekologii nám přiblížilo divadlo Úsměv ve
veselé pohádce O hastrmánkovi. Pohádka děti
poučila o tom, co do přírody patří a nepatří, jak se máme k přírodě chovat a že každý může své
chování změnit, když bude sám chtít. Příběh z pohádky jsme využili v tématu o Zemi a vesmíru.
Den Země jsme si připomněli kreslením obrázků na parkovišti před naší mateřskou školou. Šedá
plocha parkoviště se během krátké chvíle proměnila v pěkný barevný koberec. O vesmíru nám
přijel popovídat také pohádkový Zeměználek. Do děje příběhu zapojoval děti různými hrami. Byl
překvapený, jak se děti zapojovaly a živě reagovaly.
Od 19. dubna začaly děti jezdit do
plavání. Skupinka z naší mateřské školy jsou
převážně děti, které plavání navštěvovaly již
v loňském roce. Na každou hodinu výcviku
se velice těší. Koncem dubna do naší
mateřské školy přiletěly čarodějnice. Děti
přišly v krásných čarodějnických kostýmech.
Ve třídách si zatančily čarodějnické tance,
zahrály hry, zalétaly si na koštěti. Naše děti
byly na tento den pozvány do Domova
seniorů Zastávka. Šla skupinka dětí ze třídy
Kuřátek. Potěšily staroušky čarodějnickými
říkankami a písničkami. Ve velkém hrnci si
uvařily čarovnou polévku, do ní přimíchávaly různé přísady a ty se potom, asi nějakým kouzlem,
proměnily ve sladkosti. Všichni společně, děti i obyvatelé domova si zazpívali několik známých
písniček. Mohli jsme si také prohlédnout některé místnosti. Děti byly nadšené z tvořivé dílničky,
obdivovaly výrobky klientů. Jako dárek jsme dostali dvě kočičky vyrobené z deky, ty nám budou
připomínat příjemnou atmosféru tohoto dopoledne.
Na květnovou oslavu Dne matek jsme pro děti a jejich maminky připravili cyklistické sportovní
odpoledne. Využili jsme prostory velkého hřiště gymnázia. Děti společně se svými blízkými plnily
úkoly v praktické části, v té si vyzkoušely, jak jsou zručné při řízení kola. V teoretické části plnily

jednoduché úkoly z oblasti dopravy. Za splnění úkolů byly odměněny razítky do svého řidičského
průkazu. Moc se snažily všechny úkoly splnit, aby na ně maminky byly pyšné. Po skončení závodu
pozvaly děti maminky na naši školní zahradu k malému občerstvení.
Veselá a poučná pohádka přijela za dětmi s maňáskovým divadlem Jiskřička. Hlavní hrdina
příběhu zajíček překonal za velké pomoci svého kamaráda krtka strach z pana zubaře a nechal si
spravit svůj bolavý zoubek. Pan zubař zopakoval dětem, jak se mají o zuby starat, proč nemají moc
mlsat. Děj příběhu vtipně oživily postavičky čaroděje a čarodějnice.
Začal nám poslední měsíc školního roku. Oslavili jsme společně Mezinárodní den dětí, nejprve
na školní zahradě. Děti vyplétaly na plot obrázky z barevných textilních proužků. Zatančily si na
malé diskotéce, dostaly nové hračky na písek, nové branky, hokejky. Následující den začala naše
Cesta za pokladem. Děti plnily úkoly, které si pro ně připravila zvířátka. Ta také přivedla děti až k
hájenkám a vysněnému pokladu. To bylo radosti, když děti objevily v pokladu ukryté sladkosti. S
chutí se do nich pustily! Musíme všechny děti
pochválit za to, jak tuto poměrně náročnou cestu
zvládly a starší děti ještě za to, jak se hezky staraly
o své mladší kamarády.
Pocit patřit k jednomu týmu, bojovat za tým i za
sebe si děti vyzkoušely na Olympiádě
Mikroregionu Kahan. Děti soutěžily ve skoku z
místa, v běhu, hodu do dálky a štafetovém běhu.
Konkurence byla opravdu veliká, zúčastnilo se 160
dětí. Ale i v této konkurenci jsme obstáli – Ondra
Vrba byl 5. ve skoku a 10. v běhu. Vojta Vrba byl
5. v hodu. Všechny děti se snažily, co jim síly
stačily a musíme je moc pochválit.
Velice neobvyklým zážitkem byla pro děti pohádka Začarovaný korálový útes, kterou k nám
přijelo promítnout Sférické kino. Už velká nafouknutá kopule vzbuzovala v dětech tajemno, do
začátku představení nevěděly, co na ně uvnitř čeká. Po vstupu do kopule jsme si lehli na podložky
a kolem nás se rozprostřel podmořský svět s příběhem o dvou rybkách, které chtěly zachránit
korálový útes. Za pomoci všech obyvatel moře se jim to podařilo.
Dne 21. června jsme jeli naposledy do plavání. Poslední hodina byla pro děti slavnostnější. Byly
odměněny medailí a Mokrým vysvědčením.
Léto a moře k nám přijelo s pohádkou Ahoj moře. Účinkující vtipně zapojovali děti do děje
příběhu, učili se společně písničky. Na konci představení si děti poskládaly a nazdobily loďku z
obálky.
A je konec – loučení
s předškoláky – veselé,
smutné
i uplakané.
Tentokrát proběhlo na naší
školní zahradě. Děti ze
třídy Kuřátek zahrály
pohádku O kohoutkovi a
slepičce a děti ze třídy
Berušek
roztančily
i přítomné v rytmech
písniček
z Pomády.
Pasování
opravdovým
mečem braly děti velice vážně a na památku dostaly knihu, medaili a vysvědčení. Na závěr, za
doprovodu podmanivé hudby rozzářil oči všech malý ohňostroj barevných konfetů. Věříme, že toto
odpoledne bylo důstojným rozloučením s našimi předškoláky a že ve všech přítomných zanechalo
hezký zážitek. Našim předškolákům přejme, ať se jim ve škole líbí a všem hezké prázdniny.
Irena Syrová

