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Vážení rodiče,
vánoční shon a vše hektické kolem něj, jsme zvládli bez újmy na zdraví a už tu máme
opět nový rok a s ním i spousty nových zážitků a zábavy.
Čas předvánoční byl velmi nabitý nejrůznějšími akcemi, kdy jsme se snažili o to, aby
si to děti co nejvíce užily. A ani v tomto roce jsme však nezůstali nijak pozadu a jedeme na
plné obrátky. Hned od začátku připravujeme pro děti zajímavé akce a snažíme se do nich
zapojit i rodiče. S našimi dětmi jsme zažili nejedno dobrodružství. Jedno z velkých
dobrodružství bylo, když jsme se ponořili do světa fantazie a pohádek. I nadále se Vám
budeme snažit přiblížit dění v naší mateřské škole, aby jste i Vy věděli, co se u nás děje.

Příjemné čtení

Bc. Dagmar Nechutná
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„Paní Zima“ se letos se sněhovou nadílkou příliš nevytáhla, a tak jsme si o té
opravdové zimě spíše jen vyprávěli.
Jednoho únorového dne jsme sice
stačili postavit sněhuláka, nevydržel nám
však ani do druhého dne. Posloužil nám
ještě ale k malému pokusu. Do skleniček
jsme nasbírali zbytky sněhu a ve třídě
pozorovali jeho tání. Přesvědčili jsme
se, že i na první pohled běloučký sníh
v sobě skrývá plno špíny a nečistot.
V dalším týdnu jsme na pokus
navázali a povídali jsme si o zdraví a nemocech. Děti si nejprve s paní učitelkou přečetly
příběh Vojtíkovo uzdravení a pak se zkusily zamyslet nad tím, co vše našemu zdraví prospívá
a naopak. Vyprávěly si, jaké je to být nemocný, prohlížely si obrázky a naučily se krátkou
básničku. V průběhu týdne si dle vlastní fantazie barevnými fixy vyzdobily papírový
kapesník, hrneček z papíru pak polepily puntíky. Při pohybové chvilce se děti vyřádily při hře
Bacil a vitamín. Nejvíce ale děti zaujala hra Na doktora, kde se mezi sebou navzájem léčily a
ošetřovaly. Při vycházkách jsme navštívili lékárnu a budovu lékařů a RZS. V závěru týdne
děti získané informace prověřily při hře Co je zdravé? a byly moc šikovné.

Vitamíny
V únoru je mráz a zima,
všude na nás čeká rýma.
My se zimy nebojíme,
vitamíny rádi jíme.

u. učitelky Ivana a Jitka
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Karnevalový týden měl takový úspěch, že jsme se rozhodli pokračovat v pohádkové
atmosféře. Nastávající týden jsme si z naší třídy udělali jedno velké království plné princezen,
princů, královen a králů, kterému vládl MÍČEK FLÍČEK I. Děti si vyrobily korunu, meč
a ozdobily si je drahokamy. Poté se učily
královskému chování, chůzi a na závěr
byla velká královská promenáda.

Šimonek: ,,Vojtíšku,já ti pomůžu,ať už si můžeš hrát.“

p. uč. Jindřiška a Pavla
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Kdo by nechtěl žít v pohádce? Asi každý z nás, kdo má jen trochu představivosti. Proč
se nepřeměnit v prince, princezny, kouzelníka, draka nebo v jinou pohádkovou bytost jako
děti z naší třídy, kterým jsme tento sen uskutečnily.
Vše začalo stavbou pohádkového království, do kterého pozvala sova Amálka i svého
nového kamaráda Medovníčka a ten jako dar přinesl šňůru pohádkových korálů. Co korálek,
to pohádka. Každý den na nás čekal pohádkový příběh plný překvapení. Pohádky nám
přinesly nejedno poučení do života, ale otevřely i vrátka dětské fantazii a představivosti. Svou
fantazii si děti mohly vyzkoušet v kresbě, malbě, modelování, dramatice či v hudebně
pohybových činnostech a pohybových pohádkách.

Pohádkový svět
Vždy když knihu otevřeme,
(pomalu ze dřepu do stoje)
v pohádce se ocitneme.
(stoj, rozhlížíme se)
Jedna stránka pro Karkulku,
(stoj, palec ukazuje 1)
druhá zase pro Sněhurku,
(stoj, palec ukazuje 2)
Popelku tu ještě máme
(točíme se na jednu stranu)
a Bajaju taky známe.
(točíme se na druhou stranu)
Na dlani ukáže se hned,
(stoj, ukazujeme na dlaň)
celý pohádkový svět.
Jako mávnutím kouzelného proutku se změnila třída horního zvonečku na plesový sál, kde
se nám děti na chvíli zas do pohádky ztratily.
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Byli jsme pozváni nejen na
maškarní rej, ale i na soutěžení, jak to
bývá u rytířů zvykem. Součástí soutěží
a tančení byla i promenáda masek
po celém království MŠ. Odměnou nám
byly sladkosti a hezký zážitek. Už se zase
těšíme, co nového nám přinese roční
období jaro.

p. uč. Jitka a Romana
9

10

V týdnu od 9. – 13.2. jsme putovali na Severní a Jižní pól. Seznámili jsme se s tím, jak
to tam vypadá, jaké je tam podnebí, co tam roste a kdo tam žije.
Celý týden jsme putovali ,,ledoborcem“ za tučňáky i Eskymáky. Chytali jsme ryby,
zachraňovali tonoucí i běhali po ledových krách.
S tučňáky jsme se naučili písničku i básničku s pohybem a děti vyslechly příběh ,,Jak
si hrají tučnáci“. Dlouhou cestou, plnou překážek jsme zachraňovali tučňáčí miminka a pro
každého tučňáka jsme vyrobili rybu. Oblíbenou hrou se stala ,,Tučňáčí honička“.
Poslední únorový týden se nesl v duchu Karnevalu. Náladu umočňovala bohatá
výzdoba třídy a děti si přenesly masky
z domova. Ve školce si vyrobily
škrabošky s motivy zvířátek, seznámily
se s některými hudebními nástroji a celý
týden se odvíjel ve víru tance.
Vyvrcholením byl čtvrteční
maškarní rej, který jsme zahájili
promenádou po celé mateřské škole.
Pokračovali jsme tancem na dětské
písničky, které střídali soutěže
a pohoštění. Všichni jsme si to
náramně užili.

p. uč. Jarka a Jitka
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Zima už nám pomalu končí a my s našimi dětmi zažíváme nejedno překvapení
a dobrodružství.
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem a mezníkem nejen
v životě dětí, ale také celé rodiny. První krokem ke vstupu do základní školy je zápis dětí
do 1. třídy. A proto jsme se snažili na tento týden děti připravit. Celý týden jsme vzbuzovali u
dětí zájem o školu a její prostředí. Hráli jsme si s písmeny, čísly a vyzkoušeli jsme si chovat
se jako opravdový ,,školáci“.
V den zápisu, 29.1. přišly děti do základní školy nedočkavé, plné očekávání, možná
dokonce i nervózní a spolu s rodiči musely vystát dlouhé fronty. Při setkání s učitelkami
základní školy byly děti zprvu nesmělé, ale po chvilce s nimi začaly komunikovat a
spolupracovat. Děti statečně ukázaly vše, co se v mateřské škole učí – básničky, geometrické
tvary, barvy, pravolevou orientaci, ale i mnoho dalšího. Za závěr dostaly malý dárek a
upomínkový list na zápis do základní školy.
Od ledna letošního roku probíhá v Domu historie výstava unikátní stavebnice Merkur.
Při návštěvě této výstavy měly děti
možnost shlédnout nejrůznější modely
této stavebnice – těžní věž, Petřínskou
rozhlednu, ruské kolo, ale i mostový
jeřáb připojený na elektrický proud, a tak
si děti mohly vytvořit představu, jak tento
jeřáb funguje. V připraveném koutku si
pak mohly zahrát na stavitele, kde si
zkoušely sestavit své malé modely.
Na poslední únorový týden se děti obzvlášť těšily, protože celou mateřskou školu
čekal karnevalový týden. Naši třídu zaplavila karnevalová výzdoba, při které děti ochotně
pomáhaly, dále pak děti proměněné v nejrůznější pohádkové bytosti i filmové hrdiny. Přišli
mezi nás Sněhurky, princezny, piráti, klauni, ale také Spidermani, Superman a Batman. Celý
týden jsme protančili a provířili rytmu písniček, vyráběli jsme škrabošky a malovali hudební
nástroje, se kterými jsme se také během týdne seznámili.
Tento týden, ale i ostatní akce si děti velmi užívají a jsou pro ně nádhernými zážitky,
které je obohacují.
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Známe je?
Kdopak ji to asi učí,
že jen pořád brum brum bručí.
Kdo je vidí, kdo je slyší,
hned je v píšťalkové říši.
Pouští kulatými vrátky
tóny ven – a nikdy zpátky.
V bílých schůdcích černé leží –
kampak po nich prsty běží.
V komůrkách si tóny chrání,
dává je jen za foukání.
Sám nehraje, to se zdráhá,
začne, když ho někdo tahá.
Špatně se mu asi žije –
paličkou ho kdekdo bije.
Jen to zkuste fidli, fidli –
v téhle kleci slavík bydlí.
Je jak malý chobot sloní –
lidský dech v něm tóny honí.
Sama vám to nejlíp poví,
v kterých hloubkách tóny loví.

(basa, varhany, flétna, klavír, harmonika, akordeon, buben, housle, saxofon, tuba)

p. uč. Maruška a Dáša
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Zimní období, které je již na námi, bylo velmi bohaté na prožitky dětí.
Snad nejbohatší byl čas vánoční. Do tohoto období jsme vstoupili společně s čerty
a Mikulášem. Tento čas adventní a vánoční má kouzelnou atmosféru plnou nových a nových
překvapení. Společně s rodiči si děti užily přímo pekelné čertovské odpoledne s mnoha
soutěžemi a odměnami přímo od Mikuláše. Mikulášská nadílka však čekala na děti ve školce
ještě v dalších dnech. Do této zvláštní nálady dobře zapadlo i divadlo ,,O polepšeném
čertovi“. Jen co se čerti vrátili tam, kam patří – možná do pohádky, možná do pekla, už tu
bylo těšení se na Vánoce. Aby i rodiče si ten čas mohli užít, připravily pro ně děti pestrou
vánoční besídku s tvořivou dílničkou.
Nezapomnělo se ani na bývalé zaměstnance mateřské školy - seniory, pro které bylo
připraveno kulturní vystoupení.
Našim dětem se líbila návštěva přeštického kostela, Domu historie a vánočních trhů.
Zajímavá byla pro děti tvořivá dílna
v KKC a shlédnutí pohádek v rámci
Juniorfestu.
Vyvrcholením tohoto čtvrtletí byla
návštěva našich dětí v 1. třídě základní
školy, beseda rodičů předškoláků
s učitelkami základní školy a to
hlavní – zápis do 1. třích základní
školy.
Někdo byl sebejistý, jiný méně, ale všichni mohli být se sebou spokojeni a do školy
se už moc těší.
Aby byly děti zdatné nejen psychicky, ale i fyzicky absolvují plavecký výcvik
v Klatovech.
Všechny tyto akce, a je jich mnohem víc, děti zušlechťují a přinášejí jim radost
a spokojenost.

p. uč. Maruška a Lenka
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Osmisměrka
Najděte všechna slova (hudební nástroje) skrytá v osmisměrce:

HARFA
PIÁNO
VIOLA
KYTARA

DUDY
KONTRABAS
SAXOFON
BUBEN

Který hudební nástroj na obrázku chybí?
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Velmi pěknou akcí, která se uskutečnila 2.12. na zahradě mateřské školy byla
tzv. ,,Čertí školka“. Akce byla vyvrcholením celého dne v mateřské škole, kdy si děti hrály
na čerty a chovaly se jako v čertí školce. Součástí tohoto dopoledne bylo i divadelní
představení ,,O polepšeném čertovi“. Odpoledne se za účasti rodičů, dětí a učitelek konaly
různé soutěže, které připravily paní. učitelky. Na jednotlivých stanovištích děti dostaly za
splnění úkolu ,,čertí razítka“ a nakonec, pokud splnily všechny úkoly i ,,čertovské
vysvědčení“. Všechny děti dostaly za odměnu perník čerta, anděla nebo mikuláše a balíček
s dobrotami. Rodiče si sami odhlasovali částku 100 Kč. Akce se konala v areálu školní
zahrady a nikoho neodradil chlad ani blížící se tma. V přilehlých budovách se pak mohli
všichni ohřát – byl připravený teplý čaj a vánočka. Myslím si, že se společné odpoledne
rodičů, dětí a učitelek opravdu povedlo. Děti byly určitě spokojené.
11.12. byla pro rodiče připravena ,,vánoční besídka“, kdy se děti předvedly rodičům
s básněmi, písněmi a tanečky, které se od začátku školního roku naučily. Byla zde velmi
pěkná atmosféra, děti byly vnímavé,
ukázněné a snažily se, aby se jim vše
co nejlépe povedlo. Ale i tak jsme se
neubránili drobným slzičkám. Na
závěr besídky byly děti odměněny
velkým potleskem od rodičů a všichni
jsme si společně zazpívali koledu. Děti
později předaly rodičům vánoční
větvičku, ozdobenou vánoční ozdobou,
kterou samy vyrobily.
16.12. jsme si společně s naší třídou dělali velkou zimní procházku do Příchovic. Zde
jsme si prohlédli dřevěný betlém paní Andrlíkové. Zjistili jsme, že přibyli i nové figurky
,,dračky peří“. Počasí nám přálo a prodloužená procházka se nám velice líbila.

p. uč. Lenka a Jana
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Vtipné perličky Vašich dětí
Při zdobení vánočních perníků.
P. UČITELKA: ,,Joli máš polevu na ruce, olízni si to.“
JOLANKA: ,,Já nechci, paní učitelko olízneš mi to?“
PEPČA: ,,Já vždycky brečim, když padnu, protože sem těžkej a padnu snadno.“
P. UČITELKA: ,,Anička nepřijde, má teplotu. Ani lišku nemáme.
JOLANKA: ,,Kubo, budeš dělat teplotu?“
P. UČITELKA JANA: ,,To se ti hodí k tomu tričku Matyášku, ty oranžový kraťasy, jak tam
máš toho oranžovýho šneka.“
P. UČITELKA LENKA: ,,To není šnek, to je asi pes, že jo Maty?“
MATYÁŠ: ,,To není šnek ani pes, to je ufo s.r.o.“.
P-UČITELKA: ,,Co jsi dostal od ježíška Filipe?“
FILIP: ,,Od ježíška jsem dostal zatykačky na ruce.“ (myslel pouta)
UČITELKA: ,,Každý někoho doma máte, sestru nebo bratra a kdo je sám, má většinou třeba
alespoň bratrance nebo sestřenici. Jako třeba Vanessa a Matyáš u nás ve
třídě.“
VANESSA: ,,Já vím, co to je – bratr z druhýho kolene.“
Probíráme, co všechno potřebuje pan doktor a sestřička při ošetřování, učitelka ukazuje
pinzetu.
P. UČITELKA: ,,Ví někdo, co je tohle?“
HONZA: ,,Já to vím, to je pindice.“
Děti sedí u stolu a učitelka šla do kuchyně pro pití, najednou se ozývá ze třídy.
SAM: „Jituško, Madlenka mi močila ruku takhle.“ (myslel mučila)
Zpívala se píseň My tři králové. Později přišla na třídu paní ředitelka.
SAM: ,,Jituško, my jsme dnes zpívali, co zpíval ten Baltazar a bůh.“

20

SAM: „Romanko ten, kdo se vrtá v nose je holubář.“
P. UČITELKA: „Děti, jak se jmenuje tento hudební nástroj?“
MICHAL: ,,Ručenka“ ( klapačka – umělé ručičky)
MADELNKA: ,,Paní šunko“ ( učitelko)
P. UČITELKA: ,, Nikolko, proč jsi nebyla ve školce?“
NIKOLKA: ,,Je tady ta pálivá angína přece.“
KAČENKA: „Proč je tady ta NAMAZÁNKA?“ (myslela pomazánka)
ŠTĚPÁNEK U OBĚDA: Já nebudu jíst tu KOKOLICI.“ (myslel brokolici)
Rozhovor mezi dětmi při vycházce.
NIKOLKA: „Ráďo, vezmeš si mě za ženu?“
RADEČEK: „Nééé!!!“
NIKOLKA:„Tak si mysli, že na světě žádný jiný ženský nejsou a musíš si vzít jenom mě.“
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Fotografie
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Dneska jsem je uviděla!
Mezi zmrazky zasvítila
jedna, druhá, třetí, sedmá.
Že je zima, vůbec nedbá.
Sněženka se jmenuje,
jarní radost daruje.
Konec zimy už se blíží,
potichu se jaro vplíží.

Krásné prožití jarních dnů přejí děti a kolektiv MŠ.
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