Zprávičky z naší školičky- ÚNOR 2020
PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
O jarních prázdninách zavítali předškoláci do knihovny v Jevíčku. I když byly prázdniny,
měly děti celé dětské oddělení pro sebe. Mohly tedy
prozkoumat každý jeho kout. Prohlížely si knihy
různých žánrů s krásnými obrázky, knihy pokusů,
říkadla, knihy Walta Disneyho. Z knih jsme si úryvky
předčítaly. Potom děvčata kreslila obrázky nebo si
hrála s poníky. Další děti si stavěly na koberci a hrály si
s auty. Návštěva byla moc příjemná, děti poznaly nové
prostředí a užily si cestování autobusem. Na měsíc
březen máme v plánu čtenářskou dílnu s paní knihovnicí
z Městské knihovny Moravská Třebová, která zavítá do naší školky a představí dětem
novou knihu.

NA SVATÉHO VALENTÝNA
Děti se seznamovaly se svátkem svatého Valentýna. Prožívaly týden lásky a přátelství.
Učily se, jak důležité si pomáhat, chovat se k sobě příjemně a spolu se radovat. Děti
tvořily Valentýnské srdce, pro svého kamaráda. Společně prohlížely pohádkové knihy a
hledaly dvojice, které k sobě patří.

KARNEVAL
Tradiční dětský karneval se nejprve konal ráno ve třídě. Děti přicházely v různých
kostýmech. Připraveny byly již tradiční soutěže a hry- židličky, tanec s drátěnkou,
přetahování lana, podtacovávání lana, diskotéka a tanec v kruhu a apod. Karnevalové
veselí vyvrcholilo v sobotu. Děti přicházely společně s rodiči do kulturní místnosti. Zde
na ně čekal klaun se svým programem. Nechyběla promenáda masek, hádací soutěže

tančení, do kterého se zapojili i rodiče a modelování balónků. Karneval byl velmi
vydařený.
Děkujeme….
zastupitelstvu obce za finanční příspěvek, obecnímu obchodu za výpomoc a organizaci
prodeje občerstvení, všem zaměstnancům Mš Březina za výzdobu a přípravu prostor,
všem návštěvníkům našeho karnevalu za účast a finanční příspěvek v podobě
dobrovolného vstupného.
Těšíme se, za rok zas…!
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Letos se nám podařilo, za pomoci rodičů, nasbírat přes 300kg starého papíru. Papír
jsme dovezli do Letovic, kde vykupuje firma Remat. Bohužel, cena výkupu klesla na 0,60
hal/kg, proto jsme se rozhodli dále ve sběru nepokračovat, protože se již nevyplatí.
Přesto děkujeme všem účastníkům, protože jsme přece jen pár peněz do kasičky pro
děti získali. A díky tomu již nyní máme naplánové dva školní výlety.
V čem ale stále pokračujeme je sběr sušené pomerančové a citronové kůry.
NA NÁVŠTĚVĚ VE ŠKOLE
S žáky ze Základní školy Křenov strávili předškoláci příjemné dopoledne nabité pestrým
programem. Ve třídě děti přivítala paní učitelka s paní asistentkou, pak představila žáky
a začala prohlídka školy. V tělocvičně si děti zacvičily a zahrály si hru na seznámení se
staršími dětmi. Pak děti navštívily žáky z 2. třídy, se kterými si zazpívaly u klavíru. Po
návratu zpět do třídy byl pro děti připraven kytarový koncert. Potom děti hrály různé
stolní hry. Po zvonění paní učitelka rozdala pracovní listy a děti se naučily písmeno A.
Vybarvovaly a skládaly obrázky, poznávaly číslice. Vyslechly také, jak čtou prvňáčci ze
slabikáře. Na závěr žáci zdramatizovali pohádku O 12 měsíčkách. Touto pohádkou jsme
ukončili návštěvu ve škole a utíkali jsme na autobus. Ve škole se dětem moc líbilo a ti,
co do ní budou chodit poznali, jak to ve škole chodí. Moc děkujeme paní učitelce za vřelé
přijetí a doufáme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat.

