
...je  den,  kdy  se  vzdává  pocta  matkám
a mateřství.  Slaví  se  v  různé  dny  na  mnoha
místech  po  celém  světě,  vychází  z  různých
tradic.  V  Česku  se  slaví  druhou  květnovou
neděli. I my jsme si tento svátek oslavili díky
oblíbené  a  tradiční  akci  s  vystoupením,
bufetem a dobře strávenými chvílemi s rodiči.
Celé  této  akci  předcházelo  mnoho  příprav:

stěhování nábytku ze školy do kulturního domu a zpět (viz foto :-)),  zařizování
a zkoušky, tedy práce nad hlavu nejen od nás pedagogů, ale hlavně od dětí, které
svou pílí dokázaly nacvičit krásné pásmo pro všechny maminky. 
Sváteční  odpoledne  zahájila  školka  se  svým  vystoupením  Sněženek a  Včelích
medvídků. V průběhu pásma zazněly známé i méně známé básničky a písně. Po
úplném  skončení  děti  předaly  své  mamince  vyrobená  přáníčka  a  dárečky.  Ani
školáci nezůstali pozadu. V družině vyráběli čokoládové pralinky, v badatelském
kroužku vyrobili voňavé levandulové a měsíčkové mýdlo a v pracovních činnostech
přáníčka.  Mezi  učením  a  družinovými  hrami  trénovali  pohádku  Lotrando
a Zubejda.  Byl to těžký kousek, ale školáci to zvládli na výbornou. Máte to ale
šikovné  děti!  Vystoupení  zakončila  společná  písnička  pro  všechny  maminky.
Děkujeme všem rodičům a přátelům
školy,  kteří  jakýmkoliv  způsobem
pomohli,  zásobili  bufet  všelijakými
laskominami,  utratili  nějaké  peníze
a přispěli  tak  dětem do fondu,  který
využíváme pro jejich další rozvoj. -hv-
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DEN MATEK...

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



Po dlouhé odmlce se konal orientační běh pořádaný
školou  v  Karlově  Studánce.  Sešly  se  malotřídní
školy z okolí, aby společně změřily své síly. Byla to
akce dlouho očekávaná. Naše děti  se velmi těšily,
zároveň  ale  měly  obavy,  že  se  jím  nepodaří
zaběhnout podle jejich představ a podle očekávaní
druhých. Když nastal den D, všichni byli v dobré
náladě,  včetně  nás.  Po  příjezdu  do  Karlovy

Studánky jsme se svižně přemístili k základní škole, kde už nás všichni očekávali.
Společně  jsme  se  přivítali  a  mohlo  se  pomalu  začít.  Všichni  dostali  podrobné
pokyny, plánky, startovní číslo a hlavně parťáka do dvojice, protože ve dvou se to
lépe táhne. Tak a mohlo se začít. Karlova Studánka je krásná, člověk se zde cítí
velmi dobře. V podobném duchu probíhal i samotný „orienťák“. Vše bylo krásné
a v pohodě. Několik dětí sice skončilo v „oranžovém“ blátě, ale všem se nakonec
povedlo zorientovat v plánku a proběhnout všechna stanoviště až do cíle. Po závodě
se  děti  bavily  na  místním  hřišti.  Následně  jsme  byli  svoláni  na  oběd  a  poté
netrpělivě čekali  na výsledky.  A co bylo  hlavní?  Všichni  byli  vítězové,  protože
všichni  doběhli  do  cíle.  Děti  dostaly  diplomy,  drobné  dárečky  a  hlavně
nezapomenutelný  zážitek.  Před  odjezdem  jsme  ještě  navštívili  známý  altánek
s pramenem a rovněž jsme ukázali dětem, že se v Karlově Studánce skrývá ještě
jeden (viz foto), který je veřejností méně znám. Voda z pramene dětem většinou
chutnala (nebo se tak alespoň tvářily :-)). Studánka je krásná! -mn-

Tento školní rok bylo v květnu zahájeno povinné školní plavání.
Děti  odpočítávaly  dny  do  jeho  začátku,  opravdu  se  nemohly
dočkat. První hodinu byli všichni plní očekávání. Nevěděli, co
se bude dít, jak vše bude probíhat. Byli velmi mile překvapeni a
první  lekci  si  užívali  plnými  doušky.  Nejdříve  proběhlo
proškolení dětí i učitelů, poté rozdělení do skupin podle jejich

plaveckých dovedností. Potom už nastala samotná výuka. Každou skupinku si vzala
jedna paní instruktorka. Děti se velmi snažily a už během první hodiny bylo vidět
zlepšení  u  všech.  Během  druhé  lekce  byly  výkony  ještě  lepší.  Pokroky  jsou
znatelné, jde jim to opravdu dobře napříč skupinami. Plavání bude pokračovat i
během června, tak uvidíme, jaké budou dojmy z dalších lekcí, a jak to dětem půjde
na konci kurzu. Určitě z nich budou šikovní plavci. -mn-
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PLAVECKÝ KURZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ORIENTAČNÍ BĚH V KARLOVĚ STUDÁNCE



Na jaře slaví svátek planeta Země, a to vždy 22.
dubna. Každoročně nás tento den upozorňuje na
ekologické  hrozby,  učí  recyklovat  odpad  a
chovat se zodpovědně. I my jsme se ve školce
rozhodli pro přírodu něco udělat. Učili jsme se
poznávat přírodu všemi smysly a rozeznávat, co
přírodě škodí. Připomněli jsme si důležité body.
Například: šetři vodou a nenechávej ji zbytečně
téct, neplýtvej jídlem, nenič přírodu, neubližuj
zvířátkům ani rostlinám a třiď odpad. Spoustu

času jsme trávili  venku v přírodě  společně  s paní  praktikantkou,  která  nás tento
měsíc  navštívila.  Zapojili  jsme  naši  fantazii  a  vyrobili  ve  skupinkách  lék  pro
planetu Zemi. Děti měly výborné nápady, které si samy dokázaly odůvodnit. No,
uznejte sami: Lék na bolest hlavy – hluk, který vychází z velkých továren. Lék na
horečku –  sucho, Lék na kašel –  odhozené odpadky, znečištěné ovzduší,  Lék na
všechny bolístky světa! Každá skupina plnila do velkých sklenic různé přírodniny
pro  daný  lék.  Tuto  činnost  jsme  si  všichni  moc  užili.  Pak  nás  čekal  výlet  do
Bruntálu,  kde  každoročně  navštěvujeme  v městském  parku  oblíbenou  akci
zaměřenou na ekologii  a životní  prostředí.  Nakonec jsme se vydali  na průzkum
v Rudné, zda je naše vesnice čistá. Bohužel jsme nacházeli odpadky, a tak je děti
posbíraly a pečlivě roztřídily do správných kontejnerů. Ještě jednou děkujeme za
návštěvu praktikantce a těšíme se z příjemně strávených chvil ve školičce.  -kv-

Tento měsíc proběhla krásná a tradiční pohádka O třech
medvědech.  Tato  pohádka  odráží  nejen  různé  životní
situace, ale nabízí i řešení. Je to nástroj na rozvoj fantazie,
kreativity,  a  tvořivého  myšlení.  Opět  nás  tato  pohádka
provázela  v několika činnostech,  jako například tvoření
u stolečku (otisk medvědí tlapy pomocí brambor), třídění
zvířátek dle velikosti,  skládání kostek s obrázkem podle

předlohy,  tvoření  medvěda  šicí  technikou  a  četba  pohádky.  V tělocvičně  jsme
pracovali s mimikou, hráli jsme na Medvědí honičku a opakovali jsme mini sestavu
Jóga  v lese, udělali  jsem  si  překážkovou  dráhu,  která  nám  znázorňovala  cestu
domů,  kudy  Mášenka  utíkala.  V závěru  nás  čekala  relaxace,  při  které  děti
odpočívaly na rozkvetlé louce, jako Mášenka.  -kv-
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DEN ZEMĚ VE ŠKOLCE

S HUPEM A HOPEM ZA DALŠÍ POHÁDKOU



Tento měsíc jsme věnovali půdě. Hlínu všichni bereme tak
úplně samozřejmě, kdo by se nad ní pozastavoval? Ale ona je
to  věc  tuze  zajímavá.  V první  lekci  jsme  se  vypravili  za
vzorky půdy. Ona totiž není půda jako půda. První vzorek
jsme vzali  na školní  zahradě,  další  na kompostu.  Pro třetí
vzorek  jsme  se  vypravili  na  pole,  pro  další  k  potoku,
a poslední  jsme  sebrali  pod  jehličnatými  stromy.  Při  této

činnosti jsme pozorovali jak vypadá okolí odběru vzorku, i co zde roste. Cestou
jsme očichali, jak voní květy třešně ptačí a poznali jsme omamnou vůni kvetoucí
střemchy.  Nasbírané  vzorky  nám  na  první  pohled  ukázaly  rozdíly  mezi
jednotlivými půdami. Zkoumali jsme, z čeho se půda skládá. Nejdříve okem, potom
lupou, a hned bylo vše jasnější.  V poslední lekci jsme pracovali s mikroskopem
a objevovali neviditelný svět. To vám bylo dobrodružství! V jednu chvíli jsme si
připadali,  jako  bychom  se  dívali  dalekohledem  na  povrch  Měsíce,  jindy  jsme
objevili prehistorickou příšeru. Bádání je zkrátka zábava a nás stále baví :-). -hv-

Plavání ve školičce
V měsíci dubnu a začátkem května proběhl ve školce kurz plavání pro starší děti.
Jezdili jsme do Wellness centra v Bruntále, kde se jim věnovala paní instruktorka.
Společně  si  prošli  přípravnou  fázi  plavání,  nacvičili  si  pohyby  rukou  i  nohou
a správné dýchání.  Plavání  trénovali  jak  s  různými  pomůckami,  tak  i  bez  nich,
v malém, ale i velkém bazénu. Nesměl chybět nácvik skoků do vody, potápění ani
sauna. Jako třešnička na dortu byl vždy sjezd na tobogánu. Děti si radovánky ve
vodě užily a krásně zvládly první fázi plavání.
Zápis MŠ
V květnu proběhl zápis dětí do mateřské školky. Uvítali jsme šest nových dětí. Ty si
mohly  školku  prohlédnout  a  pohrát  si  v  kolektivu.  Rodiče  se  dověděli  více
informací, které je zajímaly. A tak příští rok budeme opět v plném počtu! Už teď se
těšíme na naše nové kamarády a věříme, že se jim bude u nás líbit.
Brigáda s rodiči
Na začátku května jsme se s některými rodiči sešli na naší zahradě. Ta dostala nový
sestřih.  Rádi  bychom poděkovali  obci  za  přistavení  kontejneru  a  hlavně  našim
pracovitým rodičům, kteří nám pomohli s úpravou živého plotu. Děkujeme.
Polytechnický koutek v altánku
Děkujeme také dalšímu z tatínků za zhotovení polytechnického koutku. S dětmi už
jej hojně využíváme!  -bm-
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ZPRÁVY Z VŠEZNÁLKOVA

PERLIČKY ZE ŠKOLKY


