Zprávičky z naší školičky
LEDEN 2016

V lednu oslaví narozeniny tyto děti:

Třída Včeliček:

Štěpán Kubalík ( Štěpánek)
 Antonín Jahoda ( Toníček )
 Zuzana Rešlová ( Zuzanka )


Třída Berušek:

Narozeniny neslaví nikdo.

Našim oslavencům srdečně blahopřejeme !

Jak jsme prožili prosinec ?
Na začátku prosince jsme si hráli s tématem čertů, pekel, Mikulášem a andělem.
Nejvíce času jsme trávili vánočním časem, adventem, poslouchali jsme koledy a
také jsme je zpívali. Tvořili jsme vánoční výrobky v podobě kapříků, vánočních
svícínků, přáníček, „pečení“ cukrovíčka a v neposlední řadě zdobení stromečku
a vánoční nadílky. Pro nás učitelky byl nejkrásnějším zážitkem vidět rozzářené
oči Vašich dětiček, radost z dárečků a pohodové atmosféry, která vládla ve třídě.
Byla to pro nás velká odměna, za kterou jsme nesmírně vděčné.

Berušky si užívaly každé pondělí lekce plavání v rychnovském bazénu.
Zdokonalovaly se v plavání pomůckami a rozradostňovaly se jízdou na
tobogánu.
V angličtině se pomocí her, básniček a písniček s pohybem, zdokonalovaly v
nových frázích a anglických slovíčcích. Dokonce se naučily pojmenovat části
těla, počítat do deseti a už umí mnoho barev. ( Blue, red, white, orange, black,
pink…). Jsou to prostě šikulky . Ani pojmenování některých zvířátek jim nečiní
problémy. Paní uč. Lucka je motivuje obrázky a skvělým přístupem.
Také musíme pochválit naše „maláčky“ , z kterých máme velikou radost. Umí se
oblékat, zapojují se s radostí do činností a drobných prací. Velmi rády cvičí,
dovedou si navzájem pomoci, respektují individualitu kamarádů a podařilo se
jim vytvořit báječný kolektiv, kde se mají všechny rády. To je pro nás také
obrovskou odměnou.

Akce, které v prosinci proběhly:
Adventní čas:


2.12. Mikulášské loutkové představení v sokolovně.
Děti nejprve potěšilo loutkové představení s koledami, o tom, jak se
čertíkovi nechtělo mezi děti a proto schoval Mikulášovi berlu. A poté
přišel Mikuláš a čert, seznámily se s dětmi a rozdali nadílku v podobě
sladkého ovoce.



4.12. Mikulášská nadílka ve školce s čertíky a andílky, kdy děti navštívil
Mikuláš s malými čertíky, kteří skotačili po třídě a vyzvídali, kdo z dětí
zlobí. Ale u nás není žádný kluk ani holčička, kteří by zlobili. Čertíci
smutně odešli a Mikuláš dětem nadělil taštičku plnou drobných dárečků.



5.12. Čertovské vystoupení „Berušek“ na zámku.
Berušky předvedly návštěvníkům své milé vystoupení, které bylo
naplněno tanečky, písničkami a básničkami.



8.12. Vánoční dílničky a tvoření s rodiči.
Zahájení proběhlo v ZŠ. Každý z dětí si vylosoval stanoviště z barevných
víček, na kterém začnou tvořit. Společně s rodiči se zapojili do práce.
Všichni si mohli vyzkoušet vyrobit několik vánočních dekorací - svícínek z
jablíček, stromeček, perličkové ozdoby a udělali si i vánoční nepečené
cukrovíčko.



10.12. Divadelní představení „ Vánoční hvězda“ ve Vamberku, kde se
děti hravou formou seznámily s vánočními zvyky a tradicemi. Seznámily
se se smyslem Vánoc a společně si zazpívaly spoustu vánočních koled.



16.12. Návštěva betléma v Potštejnském zámku byla velmi tradičním
podáním zrození Ježíška. Pasáček ovcí nás přivítal a uvedl do chléva, kde
mohly děti spatřit nejen vánoční hvězdu, ale také chlév s Panenkou Marií,
otcem Josefem a Ježíškem. Nakonec nás sama Panenka Marie uvedla do
místnosti, kde byla překrásná výstava andělů. Děti žasly a užily si
opravdové atmosféry vánoc.



17.12. Jízda se psím spřežením „ Zvířecí překvapení“.
Přesto, že nám počasí moc nepřálo, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o chovu závodních pejsků. Na závěr se každý z dětí mohl svézt na káře,
kterou táhli tři pejsci. Děti vřískaly nadšením, přestože byly zacákaní až po
krk od bláta.



18.12. Vánoční nadílka, dárečky, hravý den.
Kouzelné prožití posledních dnů ve školce. Stromeček svítil, koledy byly
slyšet celým okolím a pod stromečkem nové hračky. Jásot, rozbalování
dárků, a vůně donešeného cukroví, na kterém si děti pochutnaly, završilo
společný, laskavý předvánoční čas.

Co jsme se naučily nového:
 Rozvíjet vztah k přírodě, živé i neživé, ve vztahu k životnímu
prostředí
 Sledovat, jak se mění příroda z podzimu na zimu
 Rytmická a grafomotorická cvičení
 Rozvíjet smyslová vnímání
 Osvojovat si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 Rozvíjet psychickou a fyzickou zdatnost
 Cvičit paměť, pozornost a fantazii
 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků formou krátkých
meditačních cvičení

 Vyjádřit se pomocí hudebních a hudebně pohybových činností
 Osvojit si základní poznatky o místě, ve kterém dítě žije
 Soustředit se na činnost, kontrolovat ji a dokončit to, co dítě
započalo
 Dodržovat herní pravidla
A to není málo 

Citát měsíce:

„ Děti jsou jako mokrý cement.
Cokoliv do nich otisknete, to tam zatvrdne a
stane se součástí jejich osobnosti“.

Co nás čeká v lednu:

( Earnie Larsen)

•

6. 1. 2016 „ Na Tři Krále“ - obě třídy

•

19. 1. 2016 Prima jízda na sněhu – odpolední akce s
rodiči.
Uskuteční se v případě příznivých sněhových
podmínek, pro obě třídy.

•
•

. 1. 2016 Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ
- II. Třída
Každé pondělí pokračují pravidelné lekce plavání.
Zapsala: Radmila Jetenská

