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Vážení rodiče,
v našem posledním čísle pro tento školní rok Vám přiblížíme akce, výlety i rozmanité
zážitky dětí. Akcí nebylo opravdu málo. Nejen, že se konala nejrůznější divadla, výlety
a exkurze, ale také jsme se snažili s Vámi spolupracovat. Toto období je nejen krásné svým
počasím, ale také tím, že se dětem blíží dlouho očekávané a vytoužené prázdniny. Některé
děti s námi zůstanou a jiné ukončují jednu z důležitých etap svého života a čeká je jiná, také
velmi důležitá – nástup do školních lavic. A my bychom chtěli prostřednictvím našeho
časopisu popřát jak budoucím školáčků, tak i jejich rodičům pevné nervy a spoustu radosti
na další cestě životem.

Příjemné čtení

Bc. Dagmar Nechutná
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Dopoledne v Roupově
Je pravda, že nám pár dní trvalo, než jsme se shodly, kam pojedeme s dětmi na školní
výlet. Nakonec zvítězil Roupov a cíl byl jasný – navštívit zříceninu hradu a farmu rodiny
Vacíkových.
V den „D“, tedy ve středu 25.5. ráno, přišly děti do MŠ natěšené a hlavně s plnými
batůžky. Cestu autobusem si pak
patřičně užívaly. Nám trochu dělalo
starosti počasí, které se ale nakonec
přece jen umoudřilo. Nic nám tedy
nebránilo dojít společně na tajemné
místo zříceniny, kde na nás čekalo
několik zákoutí k prozkoumání,
schovávání, vyfotografování, ale i k
hledání pokladu.
Po občerstvení jsme se
vydaly lesíkem směrem k vesnici. Cestou děti pozorovaly stromy, okolní přírodu a
všudypřítomné šneky.
Na farmě nás přivítal pan Vacík ml. a ukázal nám stáda krav, ovcí, přeštické prase,
děti mohly nakrmit nutrie a dokonce si pohladit ochočeného jezevce. Hlavně klukům udělal
radost obrovský traktor, do kterého si mohli vylézt a vše si pěkně prohlédnout.
Velkým zážitkem pro všechny byla ukázka sedlání koně, předvedení cvalu, klusu
a všeho, co koník dovede.
Děti dojedly poslední zásoby a s písničkou „Sláva, nazdar výletu jsme spokojeně
ujížděly k domovu.

p. uč. Ivana a Jitka
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Týden plný pohybu
Písničkou ,,KOLOBĚŽKA“, jsme odstartovali týden plný pohybu a plnění úkolů.
Abychom si písničku dobře zapamatovali a mohla nás provázet každý den, učili jsme
se jí při jízdě na koloběžce a to při závodech dvojic. Každé dvojici závodníků jsme jí
zazpívali a hlavně fandili.
Zakončením prvního úkolu byl grafomotorický list s kreslením jízdy na koloběžce
nebo kole.
Slunce svítí, hurá ven,
na kole se projedem.
Kolem parku na hřiště,
velké jako letiště.
Koloběžky a odrážedla jsme vyzkoušeli i další den na dopravním hřišti, kde si to děti
moc užily.
Na DEN DĚTÍ přišel na návštěvu
MÍČEK FLÍČEK a plnili jsme další
úkoly. Míčka jsme si podávali, kutáleli
v kruhu, shazovali jsme s ním pyramidu
postavenou z válečků, vyhazovali jsme
ho s padákem. Také jsme závodili
na skákacích míčích, což byla velká
legrace. Součástí tohoto úkolu byl také
grafomotorický list s kreslením jak míček
skáče. A protože to byl DEN DĚTÍ, nesměly chybět dárečky. Děti měly velkou radost a domů
si nesly malý míček, velký nafukovací míč, omalovánky a samozřejmě nemohla chybět
sladkost za velkou snahu a splnění všech úkolů.
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p. uč. Jindřiška a Maruška
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Tú, tú, tú, autobus je tu.
Pojeď kámo, pojeď s námi, za chvíli jsme za horami…
,,Nasedat! Ozvalo se třídou: ,,Pojedeme na výlet, ať poznáme celý svět.“
Postavili jsme autobus ze židlí a vydaly se na výpravu za poznáním. Při naší cestě
jsme se seznamovali s dopravními značkami, dopravními situacemi a různým nebezpečím,
které by mohlo nastat.
Pokaždé vedla naše cesta někam jinam. Poprvé jsme jeli k řece, kde na nás čekal
parník. Během dobrodružné plavby jsme
nacházeli odpovědi na otázky – jaký je
život v řece a okolo řeky.
Podruhé na nás čekal vlak. Mohli
jsme porovnat osobní a nákladní
soupravu a seznámit se s náročnou prací
výpravčího. Ten sice řídí odjezdy
a příjezdy vlaků, ale hlavní roli zde mají
semafory. O tom, že semafory nejsou jen
na železniční trati, jsme se přesvědčili následující den na hlavní křižovatce v Přešticích.
Co máš dělat na červenou?
Když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.
Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej, nikam nespěchej.
A když svítí zelená,
co to děti znamená?
Malí jako velcí,
všichni přejdou silnici.
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Semafor je důležitý jak pro chodce, tak pro vozidla. To jsme zjistili na našem dlouho
očekávaném výletě. Těšili jsme se do pohádkového statku V Břasích. Tady nás čekala
pohádka, spousta zábavy a prohlídka pohádkové stodoly. Své zážitky jsme namalovali a
podělili se krásnými obrázky s našimi kamarády.
A teď, teď se těšíme na další výpravy a to na letiště a do vesmíru.

p. uč. Jitka a Romana
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Jak jsme slavili Den dětí
V týdnu od 30.5. do 3.6. jsme oslavovali svátek dětí.
Na začátku týdne jsme si vyprávěly o dětech z jiných zemí, o tom čím se lišíme, nejen
vzhledem, řečí, ale i také v tom jak žijeme.
Ve středu 1.6. paní učitelky
připravily dětem soutěže na zahradě.
Děti absolvovaly jízdu na koloběžce
nebo na kole slalomem mezi
,,kytičkami“, házely kroužky na tyčky.
Vyzkoušely si chůzi po slepu
s držením lana nataženého mezi
stromy. Shazovaly míčem kuželky
a na závěr zdolávaly horolezeckou
stěnu, prolézaly tunelem a sjížděly
skluzavku.
Za odměnu dostaly medaile, bonbony, losovaly si dárečky z kouzelného stromu a jarní
brány. Každý si domů odnášel kornout sladkostí, který si sám ozdobil. Děti si svátek moc
užily.

p. uč. Jarka a Klára
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Náš poslední výlet
Probudily jsme se do krásného, teplého dne jako stvořeného pro výlet. Už jsme
se nemohly dočkat, až budeme ve školce. Nás totiž opravdu čekal výlet. Sluníčko od rána
zářilo a slibovalo úžasný den.
Měly jsme na mířeno do Úborska u Janovic. Cesta autobusem rychle uběhla a byly
jsme na místě. Cílovou stanicí byl
krásný penzion u Jandů s nádherným
výhledem na panorama Šumavy.
Po příjezdu jsme se v pěkném
prostředí posilnily a vydaly se na
pastviny plné ovcí.
Pan majitel zavolal – holky – a už se
k nám sbíhaly černohnědé ovečky
a vůbec se nás nebály. I my jsme byly
hrdinové.
Pak nás čekala zajímavá šipkovačka s veverkou Zrzečkou a ukrytým pokladem.
Cestou jsme kromě jiného našly i pěkné hříbky.
Po návratu nás čekalo další překvapení a to kornoutová zmrzlina. A zlatým hřebem
byla diskotéka, na které jsme si všichni i paní učitelky, zařádily.
Teď už kromě sluníčka, které od rána zářilo, zářily i naše oči. Byl to přece krásný den,
plný nevšedních zážitků.

p. uč. Maruška a Dáša
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Pasování předškoláků
Je tu máj, nejkrásnější měsíc v roce. A než se nadějeme, tak tu máme prázdniny.
20 dětí půjde po prázdninách do školy. A tak je pro děti a jejich rodiče nachystána velká
slavnost ,,Pasování na školáka“.
Tuto příjemnou akci nám pomohlo připravit divadlo Dráček. Jedna herečka
se převlékla za rytíře a druhá za zámeckou paní. Pohádkové kostýmy vtiskly slavnostní ráz
celému pasování. Obě divadelnice vtipně
glosovaly na charakteristiky dětí, které
dostaly od nás učitelek dopředu.
Slavnostní oblečení, perníčky
ve tvaru zvonečků, knihy s věnováním
a přání od paní ředitelky a nás učitelek
vytvořilo milou kulisu celého aktu. Děti
odpovídaly na všetečné otázky rytíře,
který je pasoval, nebojácně a s vtipem.
Měly už docela jasno o tom, co budou
dělat až budou velké. Budeme mít sportovce, popeláře, hasiče, sestřičku, kosmonauta,
závodníka, ale i kuchařku nebo malířku. Děti byly šťastné a divadlu patří velký dík za to,
že dokázaly udržet pozornost dětí až do konce. Zpětná vazba od rodičů byla velice pozitivní.
Tak hlavně, ať se dětem ve škole líbí, ať mají jedničky a jsou šťastné při získávání
nových vědomostí a rodiče s nimi v pohodě dokáží zvládnout další důležitou etapu v životě
svého dítěte. K tomu jim my, učitelky přejeme pevné zdraví, štěstí a lásku dětí.

p. uč. Lenka a Pavla
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Výlet na pohádkový statek
S blížícím se koncem prázdnin na nás čeká období výletů a na se obzvlášť těšíme.
Naše třída tentokrát vyrazila do ,,pohádkového statku,, v Břasích. Děti byly velice
překvapené, co je za vraty nenápadného
domečku čekalo. Všude byla sposuta
skřítků, ježibab, čertů a všemožných
pohádkových postav. Byla zde spousta
lákadel, která dětí nabádala, aby je
vyzkoušely – třeba veliké dřevěné
kuželky, obrovská kuličkodráha, chůze
po chůdách, přelézání štaflí do pavoukova
obydlí, kde se děti musely prodírat
obrovskými pavučinami.
Nejvíce děti překvapila pohádková stodola, kde se nacházely spousty postaviček
z pohádek. Bylo to zde opravdu tajemné, strašidelné, ale zajímavé, poučné a děti to opravdu
zaujalo.
Z výletu si odnesly spousty zážitků a všichni jsme se shodli na tom, že by to byl
o prázdninách pěkný výlet pro celou rodinu.

p. uč. Lenka a Jana
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Vtipné perličky Vašich dětí
SAM: ,,Dnes je na svačinu krkovička.“
SAM: ,,Puťa mi vytrhl zub, já ho chci domů, maminka mi ho přilepí.“
TEREZKA: ,,Chtěla bych být modelkou, protože bych byla pořád vymóděná.“
NATÁLKA: ,,Naše Eliška je nemocná, má v hlavě horečku.“
HONZÍK J.: ,,Ivanko (pí. Uč.), na záchodě je ještě h….o!“
Rozhovor mezi dětmi:
HONZÍK J.: ,,Karolínko, až budeš velká, tak budeš moje sestra.!
KAROLÍKA S.: ,,Néé, já budu tvoje máma.“
Při oblékání v šatně MICHAL R., kterému nejde zapnout zip:
,,To udělali Francouzi blbě ten zip.“
VOJTA R. při hře s míčem: ,,…..Honzíku, ty si vzteklej jako BAMBULÁN.“
Na exkurzi v hasičské zbrojnici. Hasič povídá: ,,Vejdou se tam tři kubíky vody.“
JAKUB T.: ,,Já sem taky Kubík.“
NÁZVY ZAMĚSTNÁNÍ PODLE DĚTÍ
Vodovodník – instalatér
Vařečka – kuchařka
Následník – řidič
Švadlen – krejčí
Ševc –švec
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Články z novin
PUTOVÁNÍ VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Tam, kde v noci jasně svítí.., Na políčku v jetelíčku… či Nás by tak nejvíce bavilo……písně
známé nejen dětem, ale i dospělákům se ozývaly při divadelním vystoupení brněnského
divadla Věž, které nás navštívilo v dopoledních hodinách v naší MŠ s pořadem Včelí
medvídci zpívají. V tomto duchu jsme pokračovali do odpoledních hodin, kdy se zahrada
zaplnila rodiči a pozvanými hosty. Počasí si s námi trochu pohrávalo, ale zpěv dětí z kroužku
„Malí zpěváčci“ pomohl rozehnat dešťové mraky a odpoledne plné zábavy mohlo začít. Děti
spolu s Brumdou a Čmeldou, maskoty vyrobenými Vojtíškem Sloukou a jeho maminkou,
se pustily s chutí do plnění připravených úkolů. Kartička splněných úkolů byla důkazem pro
odměnu. Tou bylo vysvědčení Včelích medvídků spolu s medovými mufinami, jež s láskou
upekly naše kuchařinky.. Největším lákadlem byl ovšem „Kouzelný úlek“ , který připravil
nejedno překvapení a to jak dětem, tak dospělým, v podobě dárků, připravených rodiči.
Kouzelný úlek se doslova podobal úlu včelímu. Všude byl slyšet bzukot, smích a nadšení.
Ale to ještě nebyl konec. Děti čekalo tolik oblíbené grilování vuřtů a klobás. Sladkou tečkou
byly dobroty z Pocínovické pekárny, která naše akce pravidelně sponzoruje za což jim patří
velké poděkování. I rodiče si přišli na své. Mohli si zakoupit včelí produkty z Včelařství
Sedláček – Příchovice. Svůj podíl na hezké akci patří i šikovným „malířům“, kteří obohatili
program prodejní výstavou svých obrazů. Děkujeme všem,kteří se na naší akci podíleli
a věřím, že úsměvy dětí a radost v jejich očích je tou největší odměnou. Prožily jeden krásný
den, na který se nezapomíná.

Kolektiv MŠ Dukelská
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Fotografie
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Už se těším na prázdniny,
každý rok je trochu jiný.
Kampak letos - kdo to ví?
K babičce a dědovi,
chytat kapry u rybníka,
hrát si s dětmi na vodníka,
sjíždět řeky, zlézat skály,
ať sluníčko hřeje, pálí ...
Už se těším na prázdniny,
každý rok je trochu jiný.
Do tábora s kamarády,
poznat nové zámky, hrady,
nové kraje, nové tváře,
kolem ohně, při kytaře.
Nebo moře s vodou slanou?
Po prázdninách na shledanou.

Přejeme Vám krásné prázdniny zalité sluncem a plné nevšedních zážitků.
Kolektiv MŠ

21

