Zprávičky z naší školičky
Březen 2016
V březnu oslaví narozeniny tyto děti :

Třída Včeliček :
Richard Šutara ( Ríša )

Třída Berušek :
Michaela Kolouchová ( Míša )

Našim oslavencům blahopřejeme !

Jak jsme prožili únor ?
Měsíc únor prožily intenzivně hlavně děti z oddělení Berušek. Začátek měsíce přinesl
předškolákům novou životní zkušenost – zápis do prvních tříd základní školy. Paní
učitelky ze ZŠ prověřovaly znalosti, které děti získaly ve školce, a tak se mohly vžít do
role opravdového školáka. Nejdříve se představily , poté poznávaly a pojmenovávaly
geometrické tvary, určovaly základní barvy, popisovaly obrázky, zazpívaly písničku a
namalovaly obrázek. Zápis do naší základní školy byl na téma „LES“.

Pestrý den zajistil KARNEVAL, který se konal 10.2.2016 . Děti soutěžily v obratnosti, v
hodu míčkem na cíl, tančily, zpívaly a nakonec proběhl karnevalový rej masek !
Berušky a Včeličky se setkaly v jedné třídě a předvedly svá přestrojení . Třída byla
plná zvířátek, pohádkových postav a mnoho dalších. Také my, paní učitelky, jsme se
vrátily do dětských let :) . Na závěr přišlo vhod i malé občerstvení … a potom už nás
čekaly jarní prázdniny !

Akce, které v únoru proběhly:
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Zápis do 1.tříd ZŠ
Karneval
MŠ uzavřena pro malý počet dět
Ukončen plavecký kurz v Rychnově nad Kněžnou
slavnostní jízdou v tobogánu a „mokrým“ vysvědčením z
různých plaveckých disciplín.
- Jeli jsme na představení do divadla ve Vamberku na
známou pohádku od Josefa Lady „ O Kocouru Mikešovi“ .
Zábavu nám zajistilo Divadlo Scéna Zlín. Představení se
dětem moc líbilo. Následující den po představení děti
pohádku malovaly.
- Beseda pro rodiče dět ze základní i mateřské školy s Mgr.
Jarmilou Škodovou, pracovnicí pedagogicko -psychologické
poradny v Rychnově nad Kněžnou. Ve svém výkladu paní
Škodová srozumitelně spojila poznatky dnešní vědy i
praktické zkušenosti vlastní, i dalších psychologů. Vysvětlila
rodičům z čeho plyne strach a úzkost, odkud se berou
pochybnosti o sebe sama. Zdůraznila, jak důležitá je
komunikace mezi MŠ a rodiči, co v dětech posiluje pocit
bezpečí a jistoty a dala užitečné rady každému ze
zúčastněných.
- Třída Berušek navštvila děti z první a druhé třídy základní
školy na hodině hudební výchovy. Společně si zatančily a
zazpívaly. Byla to príma hodina.

Co jsme se naučily nového
• Děti poznávaly vlastnosti modelíny, kterou mačkaly, válely a vykrajovaly.
• Natraly temperovou barvou ruličky od toaletního papíru a navlékaly korálky v
podobě těstovin na nit, poté korálky barvily.

• Opakovaly si číselnou řadu od 1 do 5.

• Děti rozvíjely estetické a tvůrčí činnosti slovesné i literární ( poslech pohádek,
příběhů, veršů, dramatizace ).
• Vyráběly a zdobily karnevalové masky.
• Naučily se „Ptačí tanec“, básničku „Let let sýkorka“ a písničku „To je on, malý
slon“ .
• Porovnávaly a sluchově rozeznávaly začáteční a koncové slabiky a hlásky ve
slovech .
• Naučily se chápat prostorová pojmy ( vpravo, vlevo, za, pod, nad, vedle,
nahoře, dole, uprostřed).

• Vyzkoušely si stříhat, lepit a dokreslovat detaily, koordinovat pohyb s rytmem
a hudbou. Vytvořily si základy estetického vztahu ke světu, životu, ke kultuře a
umění.
• Děti se naučily přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat
se s nim.

Citát měsíce :
Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny
a křídla. Kořeny směřující do minulosti a křídla,
volnost a svobodu, mířící k zodpovědné budoucnosti.

(J. W. Goethe)

Co nás čeká v březnu:
• 8. 3. Zdravé oči našich dětí
- vyšetření zraku předškolní mládeže Rychnovska v rámci
mezinárodního projektu „ Lions Eye“
- proběhne dopoledne v mateřské škole, o výsledcích
vyšetření budou rodiče informováni do 14 dnů
• 9. 3. Návštěva Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí
- odjíždíme v 7.20 hodin z vlakového nádraží.
Sraz na nádraží nejpozději v 7.10 hodin.
Svačit budeme v knihovně, maminky dejte prosím Vašim
dětem do batůžku malé pití v uzavíratelné lahvičce
• 21. 3. Vynášení Morany
- odcházíme od školky po 9.00 hodině společně s dětmi z
mateřské školy Stonožka v Sopotnici
• 23. 3. Divadelní představení ve Vamberku
„ ZAHRADA“
- odjíždíme v 8.00 hodin od základní školy,
svačinku si vezmeme s sebou do divadla
Všech akcí se zúčastní děti z obou tříd.

Zapsala : Radmila Jetenská

