Červen 2015
V červnu slaví narozeniny:
ve třídě Včeliček
Lea Králová 4 roky
ve třídě Berušek
nemá nikdo narozeniny
Leonko, přejeme Ti všechno nejlepší!

Jak jsme prožili květen v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky
Maminka bude mít svátek
Když všechno kvete, přijede pouť
Naše obec Potštejn
Zvídalko, jedeme na výlet do ZOO
Ve třídě Berušek
Maminka bude mít svátek
Když všechno kvete, přijede pouť
Dům, ve kterém bydlím. Naše obec Potštejn
Půjdu už do školy
První květnový týden se děti v obou třídách připravovaly na veřejné vystoupení ke Dni matek.
Učily se básničky, písničky, pohybové vystoupení s padákem. Vyráběli jsme i přáníčka pro
maminky.
7. 5. dopoledne – Povídání s ornitologem O. Sedláčkem z Prahy
Včeličky i Berušky se byly podívat u Beranu na zahradě - na odchycené zpěvné ptactvo, které si
mohly zblízka prohlédnout, pohladit. Pan Sedláček jim také ukázal budku s vajíčky, jak se

kroužkuje ptactvo a vypustil jednoho ptáčka volně do přírody. Děti i my paní učitelky jsme se
dozvěděly zajímavé informace o ptactvu a práci ornitologů. Děkujeme p. Beranové za
zprostředkování zajímavé ukázky.
7. 5. Vystoupení ke Dni matek
odpoledne jsme vystupovali spolu se školáky v sokolovně s pásmem říkanek, písní a pohybem ke
svátku maminek a babiček.
Pouť
Ve druhém květnovém týdnu se děti těšily na tradiční potštejnskou pouť. Počasí nám tentokrát přálo, a
tak jsme se chodili na vycházkách dívat na stavbu pouťových atrakcí na Bělisku. V MŠ jsme si
vyrobili papírové růže, které nám dodnes zdobí všechny dětské stolečky. Děti stavěly atrakce i v
MŠ, a to z různých druhů stavebnic. Ve čtvrtek se byly děti z MŠ povozit na kolotoči, autíčkách,
pohoupaly se na houpačkách. Děkujeme OÚ v Potštejně a panu Kašparovi za vyjednání atrakcí pro
děti zdarma.
Naše obec Potštejn
Ve třetím týdnu se Včeličky i Berušky seznamovaly s naší obcí Potštejnem, s historií potštejnského
hradu formou hraného vyprávění paní učitelky, s fotografiemi a pohlednicemi významných budov v
naší obci. Včeličky vytvořily velkou výtvarnou práci, nazvanou „Náš Potštejn“. Berušky zase
kreslily svůj dům, vysvětlovaly si, jaké má dům místnosti, k čemu slouží, aj.
Berušky se byly podívat na delší vycházce v Modlivém dolu a na Bendlovce. Seznamovaly se s
historií těchto míst.

Geomag
21. 5. jsme pozvali do školky paní Balvínovou z Chocně, která pro děti z obou tříd MŠ přivezla
velkou magnetickou stavebnici.
Hru s kuličkami a tyčinkami jsme zaplatili z příspěvků SRPŠ. Děti to dostaly ke Dni dětí,
který oslavíme v MŠ 1. 6. 2015.
Půjdu už do školy
V posledním květnovém týdnu si Berušky procvičovaly a opakovaly znalosti z různých oblastí
vzdělávání. Například z matematických představ, logického myšlení, z kombinačních a jazykových
schopností, apod.
Během roku ke každému tématu připravuje paní učitelka dětem grafické a pracovní listy.

Ukázka domácích zvířat
25. 6. jsme se byli podívat, na pozvání Kubalíkovy rodiny, na králíky a 3 malé králíčky
i na slepice. Děti si je mohly nakrmit mlíčáky a pohladit.
Také nám paní Kubalíková ukázala svoji herduli a paličky, upaličkovanou krajku a postup, jak se
taková krajka vyrobí. Děkujeme manželům Kubalíkovým za ukázky.
Fotografování
26. 5. se děti z obou tříd MŠ fotily v parčíku u ZŠ.
Ukázka papouška
27. 5. přišla na návštěvu do třídy Včeliček paní Beranová a přinesla s sebou na ukázku papouška.
Děti tak měly možnost poznat malou Aru, která jim předvedla, jak lítá, jak se jí líbí, když ji člověk
hladí, jak si přidržuje potravu drápky, aj. Kdo chtěl, mohl se s papouškem vyfotografovat.
Výlet do ZOO Praha
28. 5. se uskutečnil výlet některých Včeliček a Berušek s jejich rodiči do ZOO Praha. Vyjeli jsme
autobusem ráno a vrátili se až k večeru. Moc se nám v této ZOO líbilo. Rok od roku je vidět, že se
tam neustále budují nové prostory pro exotická zvířátka. Také tam přibyly občerstvovací stánky,
restaurace, pro děti pěkné dětské hřiště.
Kdo jste tam ještě nebyl, doporučujeme vám navštívit tuto ZOO.

Zapsala: H. Skučková

