Prosinec 2014
V prosinci slaví narozeniny:


ve třídě Včeliček
Nicol Čermáková 4 roky
Vendula Drahošová 4 roky



ve třídě Berušek
Anna Dostálová 6 roků

Nicolko, Vendulko a Aničko, přejeme Vám všechno nejlepší!

Jak jsme prožili listopad v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:


Včelička Zvídalka poznává lidské tělo



Mysli všemi smysly



Projekt ze Zdravé školy : „Alenka je zdravá“
„Alenku bolí zub“



Čerte, čerte, čertíku...

Ve třídě Berušek


Mysli všemi smysly



Včelička Zvídalka poznává lidské tělo



Včelička Zvídalka u lékaře

Po dobu těchto listopadových týdnů se děti seznamovaly s lidským tělem, jeho hlavními
částmi, hrály si každý den hru „Na doktora“, obvazovaly kamarádům rozbité kolínko, ruku,
seznamovaly se prožitkovým učením s pěti smysli – zrakem, sluchem, hmatem, čichem a
chutí.
5. 11. Drakiáda

V tento den se vydaly Včeličky spolu s Beruškami a rodiči na louku pod Velešov - pouštět
draky. Počasí nám přálo, foukal příznivý vítr, byl krásný podzimní den. Obloha byla během
chvilky plná malých i velkých dráčků. Byla na ně moc pěkná podívaná.
Odpolední akce se vydařila, děkujeme všem zúčastněným rodičům, že si udělali čas na svoje
děti a přišli s nimi pouštět veselé dráčky.
Také do školky jsme dětem koupili dráčka „Krtečka“ a chodili jsme ho dopoledne pouštět na
louku do Ostrov.
11. 11. Svatý Martin
Ráno se děti z obou tříd sešly v budově MŠ a připravovaly spolu s p. učitelkami těsto a
tvarohovou náplň na martinské rohlíčky. Do svačinky byly rohlíčky připraveny na pekáčích.
Paní kuchařky nám je ve škole upekly a děti si je potom ještě obalily v cukru a s chutí
snědly.
Kluci si ve školce zajezdili jako Martinové na koních, děvčata jim k tomu zahrála a potom
jsme se ještě všichni vydali s rohlíčky do ZŠ a na OÚ. Všem moc chutnaly. Děkujeme p.
kuchařkám za upečení!
Ke konci listopadu se děti z obou tříd připravovaly na „čertí vystoupení“, které bude 6.
prosince 2014 - na Zámku v Potštejně. Nacvičovali jsme pohybové vystoupení, doprovázené
písničkami a říkankami. Zveme všechny rodiče

ZPRÁVIČKY ZE TŘÍDY BERUŠEK
5. 11. Drakiáda – akce s rodiči
11. 11. Sv. Martin – pečení mart. rohlíčků
12. 11. Návštěva v 1. třídě
Nejstarší děti se byly podívat na svoje kamarády v 1. třídě. Poslechly si, jak už zvládají číst
slabiky. P. ředitelka přečetla dětem příběh z pohádkové knížky, o kterém si pak všichni
povídali.
Pohybové hrátky
Každý čtvrtek v 8 hodin - chodí Berušky cvičit do budovy MŠ

Kroužky
Pravidelně probíhaly kroužky Šikulky, Angličtiny a také Hra na flétničky

UPOZORNĚNÍ
Od 8. prosince 2014 budou děti jezdit na plavání do RK. Bližší informace ve II. třídě.

M. Kočová, uč.

UPOZORNĚNÍ:
Od 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015 bude MŠ uzavřena!
Zapsala: H. Skučková, uč.

