Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
podzim – školní rok 2015/2016 – mateřská škola Babice u Rosic
Po prázdninách kluci, holky…. Tak začínají slova jedné básničky, která nám říká, že prázdniny
skončily a začala školička. Do naší školky v letošním školním roce nastoupilo několik malých dětí,
kterým adaptace v novém prostředí, činila delší dobu problémy. Proto jsme v polovině září
uskutečnili v prostorách naší školní zahrady pro děti
s obou našich tříd „Dopoledne plné her a zábavy.“
Všechny děti plnily zodpovědně dané úkoly (šplhaly po
horolezecké stěně k princezně, prolézaly látkovým
tunelem jako čerti, zdolávaly lávku přes pomyslný
rybník… Dopoledne uběhlo a děti potěšila drobná
sladkost, jako odměna za jejich snahu. Poslední den
v měsíci září, jsme již tradičně na naší školní zahradě pekli
brambory v popelu. Týden před touto akcí, jsme společně
obě třídy naší školky vyrazily do parku pod školkou, kde
jsme nasbírali klacíky na ohniště. Ve stanovený den nám
paní školnice udělala brzy ráno oheň, aby bylo dost popela
na pořádnou hromadu brambor pro všechny kamarády
z naší školky. Upečené brambory nám všem moc chutnaly,
a vůně kouře z doutnajícího popela nám připomněla, že již
nastal podzim.
První říjnový týden přijel do naší školky kouzelník se
svou asistentkou, kteří si říkají „Magické divadlo
Katonas.“ Děti byly nedočkavé, co jim kouzelník předvede
a jaká zvířátka vyčaruje, nebo přiveze do školky, aby
ukázala, co umí. Představení bylo pestré a plné záhadných
kouzel. Kouzelník děti vyvolával jako svoje pomocníky k různým kouzlům, např. z dětí padaly
peníze, duch z kapesníku tančil při hudbě, školka byla plná barevných deštníků, zpívající pejsek…
Kouzelník také dětem připomněl jaké je roční období. Završení kouzelnického vystoupení bylo tím,
že děti dostaly každý domů vyrobené zvířátko z nafukovacího balónku. Koncem října jsme rodiče
požádali o spolupráci na téma „Mámo, táto, tvoř se mnou“ (strašáčci do zelí). Rodiče se aktivně
zapojili do tvoření, nápady byly vskutku obdivuhodné. Školka byla plná
strašáčků různých velikostí a z různých materiálů. Strašáky jsme rozmístili
po celé budově naší školky a při vstupu do budovy na nás dýchla
podzimní atmosféra.
V měsíci listopadu přijel do
naší školky pan profesor
Břetislav Vojkůvka s pořadem
„Hudba pro radost.“ Po celou dobu programu byly děti
zapojené pohybově i tanečně. V pořadu zazněly známé
písničky z pohádek, děti si procvičily střídání dne a noci,
poznávaly druhy květin, domácích zvířat. Také byla
zařazena poslechová část – hra na varhany (opět melodie
z pohádek). Na konci programu si všechny děti společně
s panem profesorem zatančily. Protože již ve školce
máme malé parádnice, tak jsme si obě třídy připravily
„Malou módní přehlídku.“ Z vlastnoručně vyrobených modelů (použili jsme různé druhy materiálů
– papír, plast, igelit, mušle, knoflíky, barevný krepový papír, alobal….). Vzájemně jsme si
vyrobené modely předvedli a odměnili jsme se bouřlivým potleskem. Děti si svoje vyrobené
kostýmy odnesly domů.
Miroslava Česneková

