V lednu slaví narozeniny:

Leden

2015

ve třídě Včeliček
Štěpán Kubalík 4 roky
Antonín Jahoda 4 roky
Štěpánku a Toníku, přejeme Vám všechno nejlepší!
ve třídě Berušek
nemá nikdo narozeniny

Jak jsme prožili prosinec v obou třídách naší MŠ?
Ve třídě Včeliček a Berušek jsme pracovali s těmito tematickými celky:
Čerte, čerte, čertíku…
Těšíme se na Vánoce
Vánoce, Vánoce přicházejí…
V prvním adventním týdnu jsme si vyrobili ve školce adventní věnec se čtyřmi svíčkami, povídali
jsme si o přípravách na Vánoce, o lidových tradicích a zvycích, postavili jsme si ve třídě „Peklo“,
ve kterém si děti z obou tříd hrály každé ráno na čerty a čertice, připravovali jsme se na pohybové
„čertí vystoupení“, které proběhlo 6. 12. na potštejnském zámku. Ve druhém a třetím adventním
týdnu děti vyráběly dárečky pro rodiče, přáníčka, připravovali jsme se na vánoční nadílku ve
školce, apod.
5. 12. Mikulášská nadílka
Ráno se děti z obou tříd sešly v budově MŠ a očekávaly spolu s p. učitelkami příchod Barborky,
Mikuláše, čerta a anděla. Děti
jim zazpívaly a zarecitovaly básničky.
Od Barborky dostaly jablíčka a větvičky zlatice, od Mikuláše,
čerta a anděla zase balíčky s dobrotami.
Děkujeme všem „přestrojeným“ dospělým za to, že si udělali čas a přišli mezi nás

Sobota 6. 12. - Vystoupení dětí na Zámku v Potštejně
S dětmi z obou tříd jsme nacvičili pohybové „čertí vystoupení“, doprovázené písničkami a
říkankami o čertech a Mikuláši. Podle reakcí obecenstva a některých rodičů se program líbil.
Poděkování patří všem 24 dětem za pěkné vystupování, p. učitelkám a také rodičům, které si udělali
čas a přivedli nám děti v sobotu na Zámek.

16. 12. Divadlo ve Vamberku
V tento den jely obě třídy na divadelní představení do sokolovny, které se jmenovalo „Tři vánoční
pohádky“. V té třetí si některé naše děti také zahrály v betlémském příběhu s koledami a
písničkami.
19. 12. Návštěva na Zámku v Potštejně a Vánoční nadílka ve školce
Hned ráno se vydaly děti z obou tříd na Zámek. Byli jsme pozváni od p. Skalické na oplátku za naše
vystoupení. Všechny děti mohly zdarma sledovat hraný příběh o dlouhé cestě do Betléma za
Ježíškem a také navštívit zámecký Betlém. Potom jsme byli pozváni do zámecké cukrárny, kde děti
dostaly čaj a cukroví.
Moc děkujeme!
Když jsme se vrátili zpět do školky, čekalo na děti překvapení. Našly pod vánočním stromečkem
dárečky, které si rozbalily a potom si s nimi hrály. Také ochutnávaly vánoční cukroví, které si
přinesly spolu s maminkami, moc za něj děkujeme!

Zapsala: H. Skučková, uč.

