Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
zima – školní rok 2015/2016 – mateřská škola U Školy
Tradičně jsme přivítali v mateřské
škole známé postavy Mikuláše s kupou
čertů a andělů. Za
tyto postavy
převlečení žáci ze základní školy
svým milým vystoupením navodili
nám všem vánoční atmosféru. Některé
děti se ani trochu nebály a hned
odříkaly naučenou říkanku. Odměnou
jim byly balíčky se sladkostmi a
ovocem.
Do
balíčků
přispěli
sladkostmi
manželé
Hoňkovi.
Děkujeme.
Vánoční strom do třídy jsme letos
pořídili ze školní zahrady. Stromy
pracovníci obce začali kácet v prosinci. Na jaře se začne stavět nový plot kolem MŠ. Stromy zde
rostly bezmála 30 roků. Paní uč. Syrová s manželem špičku borovice umístila do 1. třídy, kde ještě
naposledy strom zazáří. Borovice provoněla celou třídu a schovala pod své větve dárky, které děti
dostaly při vánoční nadílce. Hned druhý den děti chystaly pohoštění pro rodiče na vánoční besedu.
Zdobily jednohubky a těšily se, jak rodičům zahrají pro radost. Děti ze třídy Kuřátka si připravily
písničkový jarmark a děti z Berušek pásmo říkadel a písní o Vánocích. Potěšilo nás, že si rodiče
udělali čas v tomto hektickém období a přišli posedět a poklábosit do prostředí, ve kterém jejich
děti tráví hodně času.
Vánoce dětem ještě víc přiblížila výstava
betlémů v Ivančicích. Děti zkoumaly, z jakého
materiálu jsou figurky zhotoveny. Hledaly mezi
postavičkami Ježíška, muzikanty, pasáčka i tři
krále. Děti poznaly další z tradic českých vánoc.
Výstava byla dobově vyzdobena ošatkami a
keramickými formami na vánočku a bábovku
plnými jablek a ořech ů.
Po Novém roce se děti z obou tříd sešly
v divadélku Úsměv, které přijelo do školky
s pohádkou: Zimní radovánky se zvířátky. Děti se
zasmály i zazpívaly při veselé pohádce o kozlíkovi
posměváčkovi, který se napravil s pomocí pejska,
kočičky a čuníka.
Před zápisem do 1. třídy děti navštěvují
tradičně svoje bývalé spolužáky, kteří jsou již
v ZŠ. Tentokrát jsme navštívili 1. třídu paní
uč.Vlachové. Uvítaly nás usměvavé a spokojené
děti, které nám velmi rády předvedly svoje nové
znalosti ze všech oblastí výuky. Řada došla i na
malé předškoláky. Paní učitelka si vyzkoušela, zda
jsou bystří a pozorní. Děti odcházely nadšené a se
školáky si vyměnili ručně vyrobený dárek.
Divadlo Sandry Riedlové z Brna přivezlo do
MŠ „Zimní pohádku“, která nám připomněla, jak

má vypadat pravá zima. Černoušek Bumty se vydal lodí na
výlet a skončil v Grónsku. Poznal tam eskymáka Nanuka a
ledního medvěda. Velmi se nám tato naučná pohádka líbil.
Těšíme se na druhý díl, kdy eskymák Nanuk připluje za
černouškem do Afriky.
Při povídání o našem těle a jeho nemocech jsme si
vyzkoušeli léčení podle našich prababiček.Léčivé bylinky
v čaji. Děti přinášely ze svých rodin nasušené byliny i čaj
v pytlíku. Pozorovali jsme barvu i tvar lístků, očichávali,
promnuli a pak jsme vařili a ochutnávali. Jako nejchutnější
vybraly děti čaj fenyklový.

Velkou radost dětem udělalo aktivní divadlo s pohádkou
Kocour Modroočko. Tři herečky-kočky Zelenoočka, Zrzunda
a Modroočko sehrály s dětmi pohádku O kocourovi v botách.
Využily děti jako kameramana, režiséra i komparz. Po sehrané
pohádce si děti vyrobily svoji loutku – kocoura Modroočka
z papírového pytlíku.
Jitka Bohuslavová

