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Motto: Ať se zdá život jakkoliv těžký, vždy existuje něco, co můžete dělat a uspět v tom.
(Stephen Hawking)

PŘÍRODOVĚDNÁ EXPOZICE
Na začátku dubna mateřská škola navštívila
přírodovědnou expozici na zámku v Bruntále.
Doplnila tak probírané téma o zvířátkách. Děti se
nemohly dočkat toho, co je čeká. Připravena byla
tvořivá dílna s krátkým výkladem o veverce a jejím
životě. Každý si mohl osahat, pohladit nebo
prozkoumat několik exponátů veverek, a touto
cestou se tak přiblížit ke světu zvířat i k detailům
z jejich života. Nejprve nám paní lektorka popsala svět veverek, různé zajímavosti,
zvláštnosti, ale také základní informace o potravě, lovení a mnoho dalšího. Děti se
zájmem a údivem paní průvodkyni poslouchaly. Nakonec se děti dověděly, která
zvířátka žijí v lese, u vody, na stromě nebo ve městech, které druhy ptáků najdeme
u nás, případně jaké jsou rozdíly mezi zvířátky. V závěru se děti pustily do tvořivé
dílničky, ve které si vyrobily veverky na špejli, které si pak společně odnesly domů.
Přírodovědná expozice byla pro nás velice přínosná a vše se nám moc líbilo. -kv-

ZÁPIS SE SNĚHURKOU
Rok se s rokem sešel, a byl tu zase znovu velmi významný den pro předškoláčky –
zápis do první třídy. Děti přivítala vlídná Sněhurka s jejími trpaslíčky. Letošní
trpaslíci byli velmi milí, šikovní a hlavně usměvaví. Budoucím prvňáčkům byli
příjemnými průvodci při plnění úkolů v trpasličí knize. A jak šlo plnění úkolů
budoucím školákům? No skvěle, jak jinak! Děti byly klidné a vypadalo to, že je
úkoly moc baví, a že si zápis užívají. Podporou dětem byli jejich rodiče, kteří celý
zápis prožívali s nimi. Pevně věříme, že se budoucím prvňákům bude ve škole líbit
stejně jako ostatním školákům. Uděláme pro to maximum.
-mn1

ČARODĚJNICKÝ DEN
V pátek 29. 4. jsme si ve celé škole udělali
čarodějnický dýchánek. Děti ze školy i školky
přišly v čarodějnických kostýmech a už od rána
to byla velká zábava. Nejdříve jsme se sešli
všichni společně ve školce. Míchali jsme lektvary
z čarodějné knihy kouzel. Někteří chtěli zakusit
velkou moudrost, jiní chtěli být neviditelní.
Někteří míchali lektvar lásky. Nechyběl také
lektvar, který bublal jako vybuchující sopka. Ten
si děti užívaly nejvíce. Vyráběli jsme také
netopýří zápichy. Kdo byl odvážný, mohl pobýt
ve strašidelné školce s velkou pavučinou. Potom jsme si připravovali lektvary
„pitelné“. Děti měly k dispozici mnoho tajuplných ingrediencí, ze kterých tvořily
dle vlastní receptury a fantazie. Pracovalo se ve skupinkách, školáci se školkáčky.
Nezapomnělo se ani na originální názvy. Závěrem přišlo hodnocení lektvarů.
Odborná porota čarodějů se shodla na tom, že všechny lektvary byly výborné, a tak
všichni dostali velkou pochvalu. Hlavně byli všichni spokojeni se svými výtvory
a všichni jsme si společné chvíle užili.
-mn-

JÍZDA ZRUČNOSTI
Na tuhle jízdu jsme se všichni po
delší odmlce opět těšili. Děti se
rozhodovaly, zda si vzít kolo nebo
koloběžku, na čem se jim lépe
pojede, na čem bude jízda
bezpečnější a zdařilejší. Na startu
se sešlo mnoho natěšených
cyklistů. Paní učitelka Kristinka prošla s ocáskem dětí celou trasu, aby všichni
věděli, jaké disciplíny budou plnit. Potom se všichni rozjezdili, aby jim to lépe jelo.
A už se mohlo začít! Všichni startující se postavili na start a po oznámení svého
jména mohl každý účastník vyrazit na svou jízdu. Po úvodním slalomu mezi kužely
se závodníci dostali na kruhový objezd, odkud odbočili do úzké uličky. Potom bylo
potřeba přemístit za jízdy předmět z bodu A do bodu B. Na dalším objezdu odbočili
do cílové rovinky a podjezdem pod označeným lanem se závodníci zdárně dostali
do cíle. V druhé disciplíně vyrážely na trať dvojice. Dopravním prostředkem byla
tentokrát kolečka. A kdo vyhrál? No přece všichni zúčastnění, protože jsme si
všichni tuto jízdu náramně užili. Tak zase za rok!
-hv2

OSLAVA VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ
Letošní Velikonoce jsme si s dětmi naplno užili. Nejdříve jsme
uspořádali Jarní tvoření pro rodiče s dětmi. Na této akci
vystoupily děti z naší školičky s písničkami s jarní tématikou.
Vystoupení se účastnili i naši nejmenší, kterým patří uznání za
jejich odvahu. Tvoření se účastnilo rekordní množství rodičů
s dětmi, museli jsme dokonce přidávat židličky, abychom se
k tvoření všichni vlezli :).
Další krásnou akci jsme naplánovali společně s Místní akční
skupinou Hrubý Jeseník. Do školky nás přijela navštívit paní
lektorka, která nás provedla zdobením velikonočních vajíček.
Děti si mohly namalovat vajíčka voskem nebo si vyrobit jinou
velikonoční výzdobu.
Do třetice se nám nabídla jedna z maminek a zorganizovali jsme pro děti pečení
velikonočních beránků. Děti se naučily nejenom pracovat s receptem, zvážit si
jednotlivé ingredience, ale i míchat těsto jako peřinku a ozdobit si cukroví s jarní
tématikou. Děti se před Velikonocemi rozhodně nenudily a parádně si to užily. -bm-

TONDA OBAL ve škole i školce
Dne 7. 4. u nás ve škole proběhla mini přednáška s Tondou obalem na téma
recyklace a třídění odpadů. Cílem bylo dětem objasnit a připomenout, jakým
způsobem třídit odpady, do kterých kontejnerů patří ten který odpad, případně kam
odvézt odpad, který do barevných kontejnerů nepatří. Děti měly možnost třídit i ve
třídě do cvičných kontejnerů. Na závěr jsme společně vyhodnotili, jestli jsme třídili
dobře. Byli jsme také poučeni o recyklaci. Dětem bylo vysvětleno, co všechno
z běžně používaných věcí je vyrobeno z recyklovaných materiálů. V některých
případech byly děti velmi překvapené. Seznámeni jsme byli také s problematikou
skládek a spaloven odpadů, který způsob likvidace odpadů je výhodnější pro
životní prostředí, a proč máme tak málo spaloven. Pan Tonda nám neopomenul ke
konci také zmínit, že se máme vyhýbat kupování zbytečných plastových a jiných
nesmyslných hraček a věcí, které stejně za chvíli vyhodíme, protože nejlepší
odpad je žádný odpad.
Ekoprogram si prožily i děti ve školce. Poznávaly jednotlivé barevně odlišené
popelnice, které mohou u nás vidět. Hravou formou třídily a rozpoznávaly odpadky.
Pan lektor nám nechal spoustu materiálu (pracovní listy, deníčky apod.) pro naší
další práci. S dětmi jsme využili nabyté informace a hned jsme si společně prošli
vesnici a poznávali jednotlivé barevné popelnice. Nezapomněli jsme ani na sběrný
dvůr a na nádoby na baterky a drobnou elektroniku v místním obchodě. -mn-a-bm3

ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA
Příroda se nám pomalu probouzí jako naše semínka. Ta správně zasetá už rostou.
Zpočátku se zdálo, že se trošku stydí. Ale teď, koncem měsíce, už jsou úplně
netrpělivá, rostou jako z vody a už se nemohou dočkat, až se podívají ven.
Dokončili jsme i pokus s rýží. Nemohu říct, že by se pokus nepovedl. Jen se povedl
jinak, než jaký byl předpoklad. Proč nejhůře dopadla rýže s nadpisem láska? Od
založení pokusu do konce týdne badatelé lásku a vlídnost této rýži skutečně
projevovali. Jak ale čas běžel, děti o tuto rýži přestaly pečovat, nevěnovaly jí
náležitou pozornost, až ji úplně ignorovaly. Rýže z toho byla pravděpodobně
smutná, měla „zkaženou náladu“, až se úplně zkazila. Vyrazili jsme také do přírody
zkoumat pupeny. Už víme, že v některých pupenech spí květy, zatímco v jiných
čekají na svoji dobu mladé lístky. V poslední lekci jsme poznali tajemství výroby
voňavého domácího mýdla. Použili jsme jen samé kvalitní suroviny: olivový,
palmový, kokosový a esenciální oleje. A máme tak nachystaný voňavý dárek na
vystoupení při příležitosti Dne matek. V kombinaci s družinovým programem jsme
jako badatelé pomohli také s výrobou čokoládových pralinek z kvalitní čokolády.
Tu jsme na plotýnce rozpouštěli a potom ji nalili do formiček. Pralinky jsme plnili
oříšky či rozinkami. Pro maminky to jistě bude příjemný doplněk k našemu
vystoupení.
-hv-
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