Duben 2015
V dubnu slaví narozeniny:
ve třídě Včeliček
nemá nikdo narozeniny
ve třídě Berušek
Eva Viktorinová 6 let,
Dominik Halamka 6 let,
Lukáš Král 7 let
Evičko, Domčo a Lukášku, přejeme vám všechno nejlepší!

Jak jsme prožili březen v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:
Jaro ťuká na vrátka
Jaro se probouzí
Loučíme se se zimou
Veselé koledování
Ve třídě Berušek
Jaro se probouzí
Loučíme se zimou
Veselé koledování
V prvních březnových týdnech Včeličky i Berušky pozorovaly na vycházkách probouzející se
přírodu na jaře, seznamovaly se s prvními jarními květy, kreslily je, malovaly, vyráběly, učily se o
nich básničky a písničky, aj.
Plavecký výcvik
2. 3. ukončily Berušky plavecký výcvik v RK.

Knihovna
4. 3. se byly Berušky podívat v Knihovně v Potštejně. Seznámily se s knihami pro děti a jednu si
vypůjčily do školky na čtení.
Včeličky vyráběly spolu s p. učitelkami ze suché trávy velkou „Moranu“.

Zelený den
18. 3. probíhal v obou třídách „Zelený den“, symbol přicházejícího jara.
Všichni jsme přišli do školky v „zeleném“ oblečení, na chodbě jsme měli výstavku zelených věcí,
děti ochutnávaly a poznávaly zelené potraviny, přinášely si z domova zelené hračky. Tancovaly na
„zelené“ písničky, paní učitelky zahrály dětem pohádku „O zeleném vajíčku“ a paní kuchařky nám
připravily „zelený“ jídelníček.
Děkujeme paní Vaškové a kolektivu z kuchyně a také maminkám, které nám k tomuto dni připravily
„zelené“ ochutnávky a připravily svoje děti na náš další barevný projektový den.
Ukázka papoušků
Dopoledne 18. 3. jsme se byli spolu se školáky podívat v sokolovně - na různé druhy velkých
papoušků. Děti se dozvěděly o tom, jakou potravu mají papoušci rádi, že potřebují pravidelnou
každodenní péči, mazlení. Také se nám předvedli, jací jsou „letci“ ve volném prostoru, a jak
poslouchají svého chovatele a chovatelku. Moc se nám všem líbili.

Morana
23. března jsme spolu s mateřskou školou ze Sopotnice pořádali tradiční „Vynášení Morany“. Sešlo
se nás opět hodně, průvod šel Potštejnem do Koutů na most přes řeku Divokou Orlici. Tam jsme
se s ní rozloučili a poslali ji po vodě pryč, abychom mohli přivítat jaro. Moc se jí nechtělo, bylo
málo vody, ale za pomoci pana Horáčka, který ji musel popostrčit, se to nakonec podařilo. Počasí
však s námi ještě stále laškuje. Je víc zima, než teplo, často sněží jako v zimě. Snad se to již po
Velikonocích zlepší.

Divadlo
24. 3. byly obě třídy v divadle ve Vamberku - na pohádce s písničkami „O princezně, Luciášovi a
makových buchtách“.
25. 3. Den otevřených dveří v obou třídách MŠ
V tento den měli možnost shlédnout rodiče dětí z obou oddělení i veřejnosti, jak probíhá vzdělávání
dětí v mateřské škole. Je škoda, že této příležitosti využilo opět velmi málo lidí. Děti si připravily i
pohoštění, vyráběly nepečená velikonoční vajíčka.
U Včeliček byla jedna návštěva a u Berušek, ve třídě nejstarších předškoláků pouze tři.

Hudební divadlo
27. 3. jsme jeli spolu se školou vlakem do Bohousové – Záchlumí na hudební pohádku
„O perníkové chaloupce“, kterou dětem předvedla členka skupiny Schovanek – Lída Helingerová.
Během představení zapojila do pohádky i děti ze školek a škol. Pomáhaly jí hrát na rytmické
nástroje. Ani v hledišti ostatní děti nezahálely, zpívaly a doplňovaly vše pohybem.

Zapsala: H. Skučková

