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Na návštěvě ve škole
Zkrátka a dobře, předškoláci nemohli dospat nedočkavostí, těšili se, až se posadí do
lavic v opravdové škole. Ve třídě jsme si často na školu hráli, pracovali jsme s písmenky,
počítali, skládali obrázky, dokonce jsme měli i hodinu tělocviku. Děti si vyzkoušely i
přestávku, kdy si společně zařádily. Ale skutečná škola, to je něco jiného.
Ve středu ráno si předškoláci oblékli vestičky a hurá do školy Na Chmelnici. Ve vestibulu
školy již na nás čekaly paní učitelky, které nám byly průvodkyněmi. Odložili jsme si,
přezuli se a nejprve vyrazili do školní družiny. Zde jsme si pohráli a pak vyrazili na
prohlídku školní jídelny. Dokonce jsme i nahlédli do kuchyně, kde to tak krásně vonělo,
až se nám sbíhaly sliny. Pak už nás čekala první třída. Paní učitelka nás hezky přivítala a
vyučovací hodina mohla začít. Prvňáčci nám zazpívali, přečetli, co se již naučili a
vypočítali na tabuli příklady. Sluníčka jim na oplátku také zazpívala, podepsala se do
tabulky, kterou jim paní učitelka půjčila, vyzkoušela si počítání a hádanky. Na chodbě
jsme potkali spoustu kamarádů, kteří chodili do naší školky. Pozdravili jsme se s nimi, a
pak už nás čekala zpáteční cesta. Návštěvu školy jsme si moc užili, někteří z nás by tam
již nejraději zůstali. A to je skvělé.
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Veverky pětileté
Čas neúprosně kvapí, ve třídě máme už mnoho pětiletých a zbylí mají k dosažení pátého vroubku na škále
života pěkně našlápnuto. A je to znát. Na práci, atmosféře, snaze i zájmech dětí.
Program lze tomu uzpůsobit, zpestřit, účastnit se řady akcí každý měsíc a přitom tvořit i popouštět uzdu fantazii
ve třídě. Uvolněnost, přirozenost a spontaneita jsou prioritou. Jde nám o to, aby nám bylo spolu dobře, abychom
se na sebe navzájem těšili.
Absolvovali jsme řadu pohodových akcí, třeba výlet do Pěnkavova dvora, kde jsme se, mimo divadelní
představení, seznámili s velikonočními tradicemi minulého století na vesnici a vypravili se i přírodě vstříc, což
podpořilo slunné počasí.
Středeční tradicí se u nás stalo setkávání s naší čtecí babičkou Pepičkou, na níž se už děti těší a vyměňují si
s ní netradiční zkušenosti a názory. Obohacuje to tak obě strany a napříč věkovému rozdílu vzniká nálada plná
porozumění. Babička děti navštěvuje i nepravidelně a neformálně, vzájemně se odměňují výkresy i city.
A protože jsme třída s ekologickým zaměřením, kompostujeme, pozorujeme hmyz pod lupou, sejeme semínka a
s úžasem sledujeme, jak nám klíčí v malé rostlinky, jež pak vysadíme do nově zřízených záhonků. O
zahradničení je z řad dětiček velký zájem, energicky zaléváme a zaznamenáváme růst vlastních plodů- květinek
i zeleninky.
Poslední dobou nás zaměstnala i příprava besídky (nejen) pro maminky včetně dramatizace pohádky, tanečků,
zpívání i recitace, ale i důležité výzdoby třídy a výroby přáníček. Prima je, že nás to baví a naplňuje.
Do konce školního roku zbývá měsíc. Zahrne spoustu dalších akcí- olympiádu na Jarově, návštěvu dopravního
hřiště, výlet na Parukářku za zvířátky nebo do botanické zahrady. Vždyť už jsme schopní sportovci i cestovatelé,
jejichž zážitky se rozšiřují, poznatky prohlubují a kamarádství upevňuje.
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Čarodějnice u Sluníček

Tak jsme se konečně dočkali! Jak asi budeme vypadat? A
poznáme se vůbec? Ráno k nám do třídy nepřišla Sluníčka,
ale kouzelné čarodějky a čarodějové. Přivítala je čarodějnice
Elvíra, která vydávala prapodivné zvuky a strašidelně se
smála. S každým si zakřepčila a zatočila se v kole. Když už
jsme byli všichni, mohla začít přehlídka všech čarodějnických
mistrů. Každý se představil, řekl nám kde a s kým bydlí, kolik
je mu let a co všechno umí. Na to všechno dohlížela naše
kamarádka Elvíra. Pak nastal čas uvařit lektvar z muřích nožiček a hadích ocásků, na kterém si všichni
pochutnali. Čáry, máry, hůlčička, ať jsi hodná holčička. Čáry, máry, fuk, ať jsi hodný kluk. A protože nám
pořádně vyhládlo, ochutnali jsme báječné dobroty, zapili to lektvarem a mohli jsme pokračovat. Čekalo
nás čarodějnické klání, hra s neposedným kloboukem, nebezpečná chůze mezi papíry, skvělá jízda na
koštěti a slalom mezi kuželkami. Řádili jsme, tančili, zkrátka jsme si to moc užívali báječný den. A kdo byl
nejskvělejší ze všech čarodějek a čarodějů? No předci všichni, kteří k nám přišli a prožili s námi něco
výjimečného.

Svátky jara u Ježků
I na letošní svátky jara jsme se v naší MŠ Na Vrcholu pečlivě připravili. Nejprve si děA vyrobily jarní a
velikonoční dekorace, kterými jsme ozdobili nejen naši třídu, ale i prostory školky.
Pak následovala tradiční činnost ve třídě Ježků, a to ve formě velikonočních dílniček, tedy tvoření s rodiči.
Bylo to rozhodně příjemné setkání. Příbuzných děM, kteří s námi chtěli pracovat, se sešlo opravdu dost. Ale
všichni se do našich prostor vešli.
Vymysleli jsme si na letošní dílničky výrobu sádrového vajíčka. Nemyslete si, nebylo to jednoduché! Rodiče
foukali balónky, míchali sádru a tvořili vajíčko. Bílá barva ze sádry byla na všech rukou tvořících rodičů, kteří
byli s prací spokojeni. Bodejť ne, vždyť vyrobili s dětmi nádherné dekorace.
všechna vajíčka schnout na terasu. Nádhera! Bylo to jako
v dinosauří líhni. Teď už stačí vajíčko dozdobit přírodninami.
Rodiče, příbuzní děM, děA i my jsme měli velkou radost, že jsme
mohli spolu strávit krásné jarní odpoledne a užít si ho společně.
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Karneval a Slet čarodějnic v Broučcích

Konec února se v celé školce nesl ve znamení oslav, tradičních českých zvyků, masopustních průvodů, soutěží a hlavně
humoru. Vrcholem tohoto období byl Karneval, který se konal v celé školce.
V každé třídě, se jako každý rok, přichystal na 30. dubna Slet Čarodějnic. Děti se v tyto dny proměnily v různá strašidla,
pohádkové nebo i filmové postavy. Při návštěvě třídy Broučků jste mohli potkat spoustu Čarodějnic. Ve dveřích číhal
strašidelný kostlivec a o kousek dál hráli karty loupežníci. Po třídě si vesele poletovaly víly. Všechny děti si užily spoustu
zábavy. Aby taky ne, však se na tyto akce dlouho těšily a hlavně se na ně opravdu poctivě připravovaly - například s výběrem
originálního kostýmu. Někteří šikulkové nám dokonce pomáhali s výzdobou třídy. Všichni Broučci se aktivně podíleli na
výrobě plakátu a pozvánek.
Společně jsme si obě dopoledne velmi užili. Učitelky si pro oba dny připravily bohatý program (diskotéku, házení jitrnicí,
skákání v pytli, míchání jedovatých koktejlů a stavění velké chýše pro Ježibabu.) Dokonce byla v Broučcích otevřena škola
létání na koštěti. V den čarodějnického sletu bylo pro děti z celé školky asi největším zážitkem vystoupení profesionálního
kouzelníka, který měl do svého programu zakomponována i živá zvířata. Děti byly v závěru kouzelníkova vystoupení
nadšené, protože si mohly přijít pohladit živého hada a králíčka.
Velké poděkování patří všem rodičům za aktivní přístup k těmto akcím a taky za zajištění občerstvení pro oba dny. Všechny
děti si obě dopoledne užily.
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RYC H L É N OV I N K Y Z E
ŠKOLKY
Opět za řemesly na SOŠ Jarov
V měsíci dubnu jsme přijali pozvání - v rámci vzdělávacího
cyklu "Práce a řemeslo" - od SOŠ Jarov, která sídlí nedaleko
naší MŠ.
Třídě Sluníček se věnovala pracovnice studijního oddělení
paní Markéta Andrlíková. Po přivítání a vzájemném
představení jsme si mohli prohlédnout interiér budovy
školy, kterou učňové navštěvují.
První učebnou praktického výcviku, kterou jsme navštívili,
byla dílna budoucích sklenářů. Zde jsme měli možnost
pozorovat při praktické výuce budoucí sklenáře, a to pod
vedením mistra odborného výcviku. Byly nám představeny
sklenářské řemeslné nástroje, co všechno umí, jak se s nimi
zachází, jaké výrobky, které nás všechny obklopují, projdou
rukama zkušených sklenářů. Na závěr jsme si odnesli dárek
- v podobě malých zrcátek - jejichž výrobu jsme měli
možnost s dětmi sledovat.
Druhé řemeslo, které nám bylo představeno, byla práce
budoucích truhlářů, praktická výuka byla v plném proudu.
Pan mistr nám a dětem předvedl konkrétní výrobky a
materiály, se kterými truhlářští učni pracují. A hlavně - co
všechno se dá ze dřeva vyrobit. Děti si vyzkoušeli, že není
tak jednoduché zatlouci hřebík, i pod vedením zkušeného
mistra truhláře.
Poté jsme se přesunuli do vedlejší učebny, kde pracovali
učni cechu zednického. Ze všeho nejvíc se dětem líbily
pálené cihly, ze kterých nám pan mistr postavil velké
dominové kostky.

Poslední zastávkou naší exkurze se stala učebna oboru tesař,
kde si dobrovolníci zkusili ruční pilkou opracovat některé
materiály, pan mistr nám představil všechny možné druhy pil,
hoblíků a dalšího tesařského náčiní.
Na závěr naší návštěvy jsme dostali pro celou naši školku
velkou ptačí budku, na jejíž výrobě se podíleli žáci SOŠ. Tu
nám přišel do školky připevnit pan mistr - na závěr
vzdělávacího cyklu jsme tak mohli s dětmi shrnout to, co se
naučili, a vidět profesionála při práci se dřevem a vrtačkou.
Za třídu Sluníček děkujeme vedení obou škol za umožnění
exkurze, krásné dárky a pro děti podnětnou vzdělávací akci.

Zdravý životní styl u Ježků aneb
zeleninový salát ala Ježci

Rozvoj pracovních dovedností a týmové spolupráce jsme si
vyzkoušeli při přípravě pestrého zeleninového salátu.
Děti si přinesly do školky různé druhy zeleniny, hlavně ty, které
mají rády. A tak se třída proměnila v kuchyni, kde se
vyskytovali malí kuchaři. Jejich úkolem bylo připravit zdravý
salát z přinesených ingrediencí.
Co si myslíte, že dělali jako první? Ano, samozřejmě – mytí
rukou! Pak to nastalo: rozpoznání, pojmenování zeleniny, její
mytí, čištění, krájení, strouhání, míchání atd.
Při práci se nezapomnělo ani na ochutnávky. Děti byly velmi
šikovné a práce je bavila. Ani jsme se nenadáli a mísa byla
plná krásného barevného a lahodného salátu. A nyní nastává
to nejdůležitější: „Ochutnávka“.
Mile nás překvapilo, že i děti, které moc rády zeleninu nemají
si s velkou chutí, svůj vlastnoručně vyrobený salát dopřávaly,
dokonce i přidávaly.
Je dokonalý, paní učitelko, příště si ho uděláme zas!
A na co jsme nezapomněli? Zanést odkrojky a zbytky zeleniny
na náš kompost, vždyť to je také důležité!
Tak jsme se u Ježků dostali na zdravý životní styl.
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Canisterapie u Ježků

V případě zájmu máme celý obsah jedinečného lektvaru
uložený a dobře střežený u nás u Veverek. Zatím ho nebylo
nutné použít, protože u nás děti nezlobí.

25. 4. se u Ježků
objevila dlouho
očekávaná
návštěva. Přišla se
podívat se svou
majitelkou fenka
anglického
bulteriéra Berta,
která má složené canisterapeutické zkoušky. Aby pes
složil canisterapeutické zkoušky, musí mít určité
předpoklady. Jsou to především - výborný zdravotní
stav, sebejisté, vyrovnané a klidné chování - k lidem i
ostatním zvířatům, dobrou poslušnost a souhru se svým
psovodem, schopnosti pro terapii - např. ochota nechat
se objímat apod., přátelskou a vstřícnou povahu.

A jako poslední zkouška pro naše budoucí čaroděje a
čarodějnice bylo létání na koštěti. Samozřejmě, že bylo
potřeba prokázat zdatnost v průletu skrz mlhovinu, v letu
mezi hejnem netopýrů a v letu pod kostěnou nohou černé
Máry. Méně zkušeným čarodějům a čarodějnicím jsme
pomohli na koště správně nasednout, aby jim nezačalo
couvat a mohli vyrazit vpřed. Někteří seděli na koštěti
poprvé. Všichni nakonec složitou dráhou proletěli bez větší
újmy.
Protože všichni splnili těžké úkoly, které jim byly uloženy,
dostali čarodějnické vysvědčení a stali se čarodějem nebo
čarodějnicí I. kategorie. Následující den 30. 4. jsme se sešli
na čarodějnickém reji, na který dorazil i strašidelný
kostlivec, čarodějnice s pavoučí sítí či s nosem Ježibaby. Slet
si samozřejmě nenechalo ujít ani několik čarodějnic
s obřími klobouky, kouzelnickými hůlkami a mnoho dalších
strašidýlek. Příští rok se těšíme na další slet s novými
čarodějnicemi a čaroději.

To vše nám Berta předvedla. Děti si vyzkoušely, jak
taková terapie vypadá. Položily se vedle psa, snažily se
sjednotit dýchání, pokládaly si nohy a ruce na tělo a
vnímaly, jak tělo psa příjemně hřeje. Protože Berta byla
velmi hodná a milá, děti ji odměnily piškoty a
pohlazením.

Slet čarodějů a čarodějnic u
Veverek
Na jediný den v roce, kdy všichni čarodějové a
čarodějnice mají svátek, se děti u Veverek poctivě
připravovaly. Aby se mohly zúčastnit čarodějnického
reje s ostatními čaroději a čarodějnicemi I. kategorie z
Broučků, Ježků a Sluníček, musely splnit zkoušku
z létání na koštěti, z vaření lektvarů, z hledání havěti a
z čarování.
Na začátek jsme se všichni vrhli na hledání havěti.
Nikdo se toho nezalekl. Někomu to šlo velmi rychle a
hledanou „havěť“ našel na první šáhnutí do tajemného
košíku, kde byly i další nepříjemné potvůrky. Poté jsme
se naučili dvě zaříkávadla Baby Jagy, která nám velmi
pomohla při čarování a vaření lektvarů. Společně
s dětmi jsme si uvařili lektvar proti zlobení.
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Zprávy z ředitelny

Jak se pracuje ve Zdravíkově
Koncem května naši předškoláci absolvovali poslední lekci projektu Zdraví do škol (od A do Z), jehož
náplní bylo prakticky se seznámit s jednotlivými oblastmi zdravého životního stylu.
V tomto programu provedla lektorka a zároveň i nutriční specialistka děti městečkem Zdravíkov
typickým svými ulicemi Pitnou, Vitamínovou, Sacharidovou, Bílkovinovou i Tukovou, pro které je
pestrost i pravidelnost součástí a samozřejmostí. Oproti tomu děti dobře pochopily, že do
Hamburgerových, Solených a Cukrovinkových Semtamovic je vhodné zajít vskutku jen občas.
Předškoláci plnili úkoly jednotlivých bloků zaměřených například na pohyb či stravu, v závěrečné
lekci pak získali diplomy za svou práci i odměny reflektující jejich aktivitu. Mohli si tak vzájemně
vyměnit i sdílet zkušenosti získané v tomto názorném edukačním projektu.
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