Zprávičky z naší školičky
ČERVEN 2016
V květnu oslaví narozeniny:
Lea Králová ( Leonka )

Všechno nejlepší Leonko !

Jak jsme prožili květen?
V květnu jsme se především chystali na vystoupení pro maminky k jejich
svátku. My „Včeličky“ jsme nacvičovaly pohádku „ O veliké řepě“, učily se
tanečky , písničky a říkanky.

Berušky zase hrály pohádku : „ Jak si houby udělaly módní přehlídku“.
Dramatizace pohádek je dětem vlastní a prožívají své herecké role
opravdu s nadšením. Celý měsíc jsme si povídali o rodině a o tom, kde
děti bydlí a jak se jmenují členové jejich rodin.
S velkým nadšením jsme přivítali pouť, která má v Potštejně svoji
neodmyslitelnou tradici. Děti se mohly zadarmo svézt na vláčku, pohoupat
v lodičkách, zatočit se na kolotoči.

Také jsme se věnovali naši obci. Poznávali a pojmenovávali jsme to co k
obci patří.
Hrad, zámek, obecní úřad, cukrárnu, pivovar, kostel. Prohlíželi jsme naši
obec z nejvyššího bodu u hradu a učili jsme se tak orientovat v prostoru.
Při procházkách jsme si všímali krásně rozkvetlých stromů, voňavých keřů,
polních rostlin, ale také veškerého ptactva a hmyzu. Potom jsme listovali v
atlasech, abychom květinky dokázali správně pojmenovat. Předškoláčci
věnovali celý týden tématu Česká republika, seznamovali se s vlajkou a
panem prezidentem a prohlíželi si státní znak, kterým se naše vlast
prezentuje.
Celodenním výletem do Hradce Králové jsme se s měsícem květnem
rozloučili.
Zase nám to tak uteklo.

Akce, které v květnu proběhly:
➔ 3.5. Přijela paní fotografka a fotila děti na tablo.
➔10.5. Proběhla besídka ke Dni matek ve třídě u „ Berušek“.

➔12.5. Jsme navštívili firmu Pleva s včelími produkty. Pan Pleva velmi
ochotně dětem přiblížil svět a život včeliček, ukázal nám včelín a
dostali jsme krásné medové
dárečky.

➔19.5. Se mohly děti svézt na pouťových atrakcích
➔20.5. Pan Štursa přiblížil dětem „Muzikohraní“. Předvedl nám
nesčetně hudebních nástrojů, zvonkoher, píšťalek,ozvučných dřívek,
strunných nástrojů, ale také tradiční australské nástroje. Nejvíce děti
zaujala hra na tibetské mísy, které se rozezněly po celém širém kraji.
Na závěr si děti spolu s p. uč. zabubnovaly a Michal se s nimi
rozloučil libozvučnou
ukolébavkou.

➔25.5. Se konalo sportovní dopoledne pro třídu „Berušek“ s 1.2. a
3.třídou ZŠ v Doudlebách. Děti si vyzkoušely zahrát fotbal, skákaly,
běhaly slalomem s míčkem, kopaly míč do brány a přes překážky,
házely míčem na cíl.

➔Tento den nezahálely ani včeličky, které na školní zahradě vysadily
větvičku šeříku obecného. Přinesl ho Toník a my o něj budeme s
láskou pečovat, dokud z něho nevyroste pořádný keř :-).

➔26.5. Se opět třída “ Berušek“ vydala na pěší výlet na Kapraď. Přálo
jim počasí a tak hned ráno vyrazily přes Modlivý důl, kde posvačily.
Na Kapradi se ale rozprostřela mlha a jediné co mohly děti vidět byl
hrad. S paní učitelkou se pak vracely přes Paseky do školky a
povídaly si o historii hradu a Potštejna. Z výletu přišly na oběd
utahané, ale šťastné.

