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Vážení rodiče,
než nám všem začne letní pohoda plná dovolených a pro děti období plné
prázdninových dobrodružství, setkáváme se spolu s naším časopisem naposledy v tomto
školním roce. V tomto čísle Vám přiblížíme dění v naší školce v období jara, a že těch akcí
opravdu nebylo málo. A obzvlášť teď, ke konci školního roku byly a jsou připravovány
nejrůznější výlety, zábavy a zážitky pro děti.

Příjemné čtení

Bc. Dagmar Nechutná
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Včelka
Letí, letí včelka.
asi takhle velká.
Zdraví každou květinku,
načechrá jí sukénku.
V polovině měsíce května se s námi ,,vydal“ na louku i náš kamarád skřítek ,,Kvítko“.
Pozoroval spolu s námi různé druhy hmyzu – včely, čmeláky, mravence, berušky, ploštice
i motýly. V dalších dnech si také děti všímaly rozkvetlých stromů, keřů, květin a nasávaly
jejich vůni. Po ránu děti lepily papírové berušky na lístečky či malovaly motýlům křidélka.
K hudebnímu prožitku nám posloužily kazety s včelkou Májou a Včelími medvídky. Natálka
ochotně přinesla z domova berušku,
světlušku, čmeldu, Brundu
a Pučmelouda, se kterými si děti během
celého dne hrály. Společně jsme se také
zaposlouchali do příběhu ,,Jak štěňátko
dostalo chuť na med“, ale snad
nejzajímavější bylo pozvání pana
Vodičky – včelaře do MŠ. Pan včelař
dětem poutavě vyprávěl o životě včel,
děti měly možnost si poté vyzkoušet
ochranný oblek spolu s kuklou, dále si prohlédly rámky, plástve, dýmák a maketu úlu.
V závěru se děti vyfotografovaly, zazpívaly si písničku, dostaly obrázek a malou skleničku
sladkého medu. Pro děti byla návštěva rodiny Vodičkových hezkým zpestřením dne.
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p. uč. Ivana a Jitka
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PILNÉ VČELY
Nedočkavé včely vyletěly k prvním jarním květinám, ale těžko je najdou,
pokud obrázek nevybarvíte podle zadání…
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Celé jaro jsme si s dětmi povídali o tom, jak to chodí v přírodě. Jak se z kukly líhne
motýl, kolik teček má beruška a nakonec jsme se učili o mravencích. Pro snadnější
pochopení, jsme si s dětmi takový mravenčí život vyzkoušeli.
Nejprve jsme malé neukázněné mravence naučili chodit pěkně v zástupu, a pak když
už to uměli, mohli jsme se pustit do práce. A že to byla práce! Všichni ví, že mravenci uklízí
les i okolí, nosí smetí
do mraveniště a tím ho
vlastně staví. No jo
smetí, ale my přece
máme vždy pěkně
uklizeno!? Nedá se nic
dělat, museli jsme
ztropit nepořádek,
opravdu to nebylo moc
těžké, děti rozhazovaly
papíry po celé třídě. Pak jsme se seřadili a nastoupila uklízecí mravenčí garda, mravenci
se rozutekli po třídě a začali snášet všechen nepořádek na hromádku. Z té nám slepením
vzniklo krásné mraveniště. Každý mravenec pak k mraveništi ještě vlastním prstem natiskl
mravence a bylo hotovo.
Zábava to byla náramná a děti pochopily, že každá práce potřebuje řád a pravidla,
a že když si všichni pomáháme, tak spolu můžeme vytvořit něco velkého.

p. uč. Jindřiška a Pavla
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Já si plavu se svou lodí do patra i do přízemí...
Tak by se dal nazvat náš týden v MŠ. Povídali jsme si o prázdninách. O tom, jakými
dopravními prostředky se můžeme dostat do neznámých míst naší krásné planety Země.
Poslední výprava byla lodí na moře. K téhle cestě na široširé moře je potřeba pořádné
dávky smělosti a odvahy, neboť moře skrývá spoustu nástrah a překážek - o tom vědí
námořníci své.
Za zpěvu písně "Kapitán" došlo k lehkému nárazu na přídi lodi.
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Zprvu jsme si mysleli, že se o nás otřel delfín či žralok, ale kdepak, byla to láhev a v ní
se nacházel dopis. Dopis, ba přímo pergamen, z "Ostrova pirátů". V něm stálo :
"K ostrovům Ameriky připlula pirátská loď,
které velel kapitán "Mořský vlk", jenž se dozvěděl,
že se na tamních ostrovech skrývá poklad ...."
V tu chvíli se z nás stali piráti a začali jsme
plnit úkoly, abychom se pokladu také zmocnili.
Nebylo to vůbec lehké, čekala nás spousta překážek
a nástrah.
1) Dostali jsme se do přístavu plného lodí, nastal
zmatek => bylo potřeba lodě rozdělit podle
barev.
2) Došlo k nárazu lodě na skálu => potřeba postavit
loď znovu.
3) Při větru došlo k pádu stožáru a bez stožáru se
nelze vydat dál na cestu => stavba stožáru.
4) Při nárazu se dostala do podpalubí lodě voda => potřeba vodu vynosit.
5) Jako každý pirát, tak i my jsme měli zajatce, kteří se nám snažili uprchnout => chůze se
svázanýma nohama.
6) Zvládnutí překážkové dráhy k opětovnému nalodění.
7) Na cestu bylo potřeba se nasytit => chytání ryb.
8) Každý námořník musí mít silné svaly => procvičení citrónky.
9) Po vyplutí na moře se zvedl silný vítr a rozhoupal celou loď => hra s padáky a míčky.
10) Konečně jsme dorazili na Ostrov pokladů; v tom, že je na ostrově poklad, nás utvrdily
penízky, které jsme nacházeli cestou.
11) A jak to bývá, začnou se lidé, a piráti obzvlášť, o peníze přetahovat => přetahování
lanem.
Naštěstí zasáhl kapitán "Mořský vlk", který dal povel k hledání pokladu. ,,Hurá!“ Poklad byl
nalezen. Čekala nás spousta dobrot a omalovánka piráta. Celá pirátská výprava končila
opékáním vuřtů a pojídáním sladkostí od našich maminek.

p. uč. Jitka a Romana
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Já jsem kapitán,
velím velké lodi sám.
Já jsem kapitán,
oceánů pán.
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Velkým zážitkem pro nás všechny byla návštěva ZOO, která se uskutečnila v úterý
19.5., ze kterého jsme čerpali inspiraci dalších 14 dní. Brzy ráno jsme se vypravili autobusem
na výlet.
Po příchodu do ZOO jsme se vydali směrem k opicím a klokanům, viděli jsme
plameňáky, pelikány a tučňáky. U tučňáků jsme se posilnili svačinou od paní kuchařky
a pokračovali jsme ke lvům. Poznali jsme, jak to vypadá v nočním světě. Poté jsme směřovali
k velké kleci s dravci, potkali jsme lišku, vlka a divoké prase. Až k plotu se na nás přišel
podívat tygr. Další zastávka byla u výběhu s medvědy, kteří se nám předvedli v plné kráse.
Viděli jsme koupající se hrošici se svým mládětem a rodinu levhartů. Velmi nás rozesmálo
dovádění rodiny velbloudů, kteří se těšili na oběd. Nejvíce času jsme strávili u žiraf. Jejich
velikost a elegance nás velmi uchvátila. Na konci celé prohlídky jsme viděli zebry a voliéry
s dalšími ptáky.
V následujících dnech jsme pak ve třídě stavěli zoologickou zahradu, malovali
zážitky, vyráběli
terárium s hady, vodní
plochu s labutěmi
a pelikány, hráli jsme
společně různé smyslové
a didaktické hry a naučili
jsme se písničku o ZOO.
S dětmi jsme prohlédli
a přečetli spoustu
krásných knih o zvířatech. Přáli bychom si mnoho dalších krásných společných zážitků, které
jsme prožili v těchto 14 dnech.

p. uč. Jarka a Jitka
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Ve středu 3.6. jsme se vydali za dobrodružstvím na tajemný hrad Velhartice. I když
cesta autobusem utíkala rychle, my jsme si ji ještě zpestřili hledáním hradů a zámků. Objevili
jsme zámek Lužanech, v Červeném Poříčí, vodní hrad Švihov, ale i Černou věž v Klatovech.
Před vstupem do hradu jsme se posilnili svačinou a hned na to nás vítal hradní šašek. Přivítal
nás a pozval na pohádku ,,Princ Bajaja“. Šašek začal pohádku vyprávět, komunikoval s dětmi
a tím je nevědomky vtáhl do děje.
Nešťastná princezna byla nakonec
zachráněna princem na opravdovém koni.
Během pohádky děti viděly brnění,
zbraně a cínové nádobí. Po pohádce si
děti vyzkoušely na nádvoří hradu
středověká řemesla. Zkusily si lámat a
česat len, ze kterého si ukroutily nitku,
umlely si mouku, vypraly si prádlo na
valše a dozvěděly se spousty informací o
koních a ovcích. Na závěr jsme si prohlédli okolí hradu a čekala nás cesta zpět. Děti byly
z výletu nadšené a přijely obohacené o nové zážitky a zajímavé informace.

p. uč. Maruška a Dáša
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STRAŠÍÍÍÍ
Doveďte ducha do hradu….
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Jak ten čas letí! Než jsme se nadáli, přišlo k nám toužebně očekávané jaro. A toto
období s sebou přineslo spoustu akcí.
Kromě řady divadelních přestavení jsme se v rámci spolupráce se ZŠ zúčastnili
vynášení Morany. Velmi zdařilou akcí byl jarní jarmark v rámci oslavy Dne matek.
Odpoledne, které sponzorovala Pocínovická pekárna, si užily nejen děti, ale spokojeni byli
i jejich rodiče.
Úterý 2. 6. přineslo dětem krásné zážitky. Dopoledne se zúčastnily pěkného
výchovného koncertu v ZUŠ a odpoledne proběhlo s napětím očekávané pasování
předškoláků na školáky. S pamětním listem,
knížkou a šerpou mohou děti vykročit vstříc další
etapě života.
Přestože jsme absolvovali výlet do ZOO
v Plzni, naplánovali jsme si další výlet na zámek
Klenová. Čeká nás ještě Olympiáda v ZŠ na
Jordáně, tamtéž i horolezecká stěna. Navštívíme
výstavu v Domu historie, DDM a absolvujeme
turistickou vycházku.
A tak než se nadějeme, bude konec
školního roku. Našim budoucím školákům
přejeme hodně úspěchů a radosti v další etapě
života.

p. uč. Maruška a Lenka
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Už je tady konec školního roku a s ním spojeno mnoho akcí pro děti, ale i pro rodiče.
Ve třídě ,,předškoláků“ máme v květnu a v červnu nabitý program.
V úterý 12.5. jsme společně s maminkami, ale i ostatními členy rodiny oslavili svátek
matek. Na zahradě MŠ na nás čekalo 7 stanovišť, kde jsme plnili rozličné úkoly. Maminkám
k svátku zazpívaly děti z pěveckého kroužku. Na závěr akce na všechny čekal plný stánek
výrobků. Z jarmarku nikdo neodcházel bez zakoupené drobnosti. Děti měly z dárečků velkou
radost a dospělí dobrý pocit, že peníze investovali pro dobrou věc. Každé dítě z naší třídy
dostalo za utržené peníze k MDD balíček dobrých lízátek a do třídy jsme zakoupili dvě
stavebnice – Mozaiky.
V úterý 26.5. se naše třída opět vypravila na naučnou stezku Bijadla do Merklína. Šli
jsme se podívat za zvířaty, která jsme viděli už v říjnu. Sledovali jsme, kdo má nová mláďata
– divoká prasata, daňci, jelínci Sika. Objevili jsme nového ptáka – krkavce Huga. Zajímavá
byla i expozice starých řemesel, kterou nás pan majitel provedl ještě před jejím otevřením,
které bylo 13. 6.
Velkým zážitkem pro všechny
bylo pasování předškoláků v úterý 2.6.
Děti se už nemohly dočkat 15:00 hodin,
kdy to všechno začalo. Rytíř si s dětmi
popovídal a pak je pasoval na školáky.
Děti přijaly blahopřání i od paní
ředitelky Erbenové a p. učitelek
Tomíškové a Ovsíkové, které se o ně dva
roky staraly a pomáhaly jim objevovat
svět kolem.
Ve středu 3.6. jsme společně s dětmi s Horní berušky jeli na výlet na hrad Velhartice.
Divadlo ,,Princ Bajaja“ se nám moc líbilo, nejvíce jsme se nasmáli šaškovi. Vyzkoušeli jsme
si také stará řemesla – lámat a česat len, mlít mouku, prát na valše, poslechli jsme si povídání
o koni a ovcích, upředli jsme vlákno z ovčí vlny. Na výletě nám svítilo slunce a výlet se nám
všem moc líbil.
p. uč. Lenka a Jana
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Vtipné perličky Vašich dětí
LUCIE VU: ,,Včera jsme se měli, byli jsme v Kika a Olympiádě.“
SIMONKA: ,,Já Honzu miluju, toho jsem milovala, když už jsem byla u maminky v bříšku.“
Po 20 minutách na hřišti.
NIKOLKA: ,,Paní učitelko, kdy už půjdeme na hřiště?“
SAM: ,,Paní učitelko, ta Králíčková mně to zbourala“
UČITELKA: ,,Jaká Králíčková?“
SAM: ,,No tahleta.“ (ukázal na Verunku Zajíčkovou)
ANDREJKA: ,,Máme doma elternet.“

(internet)

Po práci povídá učitelka dětem, že to bude pro Romanku překvapení.
SAM: ,,To bude mít Romanka načpoulený oči.“
Michal namaloval loď s koly a drápy, na otázku PROČ to namaloval, odpověděl.
MICHAL: ,,Aby mohla jezdit po vodě a drápy má proto, aby když se potopí, se mohla
vydrápat nahoru.“
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Články z novin
MŠ Dukelská oslavovala maminky
V letošním roce jsme se v naší mateřské škole rozhodli vyzdvihnout jeden z nejhezčích svátků
v roce – Svátek matek. Vždyť koho jiného bychom měli oslavovat více, než-li naše milované
maminky.
Dne 12.5. jsme uspořádali soutěžní odpoledne s jarmarkem, kam svými výrobky přispěly
šikovné děti, maminky a paní učitelky. Výtěžek z jarmarku poslouží k nákupu stavebnic
a sladkostí ke Dni dětí.
Počasí nám přálo, a tak se zahrada kolem
školky proměnila v soutěžní okruh. Zahájení
krásnou básní se ujala ředitelka MŠ Jitka
Erbenová, po níž vystoupily děti z pěveckého
kroužku
vystoupily

„

Malí

zpěváčci“

a

nakonec

Veselé

lentilky

s

ukázkou

orientálních tanců.
Soutěžní odpoledne bylo odstartováno. Děti
se s rodiči rozběhli po zahradě s odhodláním
splnit všechny připravené úkoly.
Na stanovištích si mohli děti i rodiče
vyzkoušet malování obrazů (ty jsou nyní
vystaveny na oknech spojovací chodby),
sázení květin, hod míčů skrz srdce, skládání
květiny z kolíčků, slalom, běh po obvodu srdce či hod srdíčky na kolík.
Pokud si někdo potřeboval od soutěžení oddychnout, mohl se podívat na ukázku Canisterapie,
která se v naší školce koná každý pátek.
Po splnění úkolů na soutěžící čekala sladká odměna, kterou nám věnovalo Pocínovické
pekařství. To na nás opět nešetřilo a zajistilo pro všechny občerstvení na celé odpoledne,
za což tímto velice děkujeme.
MŠ Dukelská
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Fotografie
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Spokojeně se usmíváme,
když dnes už jenom vzpomínáme.
Společně i každý sám,
jak pěkně ve třídě i s kamarády bylo nám.
Očka se nám rozzáří, jen co se nám vybaví,
že teď za odměnu i za skvělou práci,
čekají nás letní prázdniny přeci.

Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny plné
sluníčka a pohody.
Těšíme se na vás zase v září.
Kolektiv MŠ
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