Návštěva ZŠ Dukelských Hrdinů

V pondělí 4.3 a ve čtvrtek 7.3.2019 jsme s předškoláky navštívili ZŠ Dukelských
Hrdinů. Velmi mile nás přivítali v 1. A a 1. B, kam si nás rozdělili do dvou skupinek.
Začala hodina. Děti se představily před tabulí a p. učitelka je rozdělila mezi prvňáčky.
Pro prvňáčky to nebylo nic nového, protože ve skupince pracují velmi často. Děti
společně udělaly několik pracovních listů. Nejprve měly napsat tolik teček, kolik je
obrázků, poté poskládat puzzle podle čísel, postavit kostičky podle plánku a naopak,
nakreslit plánek podle postaveného. Dětem se ve škole líbilo a už se moc těší, až
půjdou k zápisu.

Návštěva školy

Dne 21.3.2019 jsme navštívili Šmeralovu školu, kde pro nás měli připravený
bohatý program. Děti byly rozdělené do několika skupinek. Ve skupinkách byly
společně se staršími žáky, kteří je provázeli po škole a společně plnili
připravené úkoly ve třídách. Celý program byl velice dobře zorganizovaný a měl
hladký průběh. Dětem se návštěva školy moc líbila.

KLÁŠTER TEPLÁ – PŘÍBĚH VIOLONCELLA
V pondělí 25. 3. 20019 se 26 předškolních dětí v doprovodu tří pedagogů zúčastnilo
výletu do Kláštera v Teplé. Pro děti z naší MŠ zde byl připraven hudební program s
názvem „Příběh violoncella“. Jednalo se o hudebně divadelní představení.

Na úvod děti přivítala paní ilustrátorka a povídala jim o své nové knize. Poté představila
svého hosta – violoncellistku z Chile. Paní violoncellistka jim předvedla, co všechno se
dá na takový nástroj zahrát a kouzlem zvětšila onu knihu. Děti byly vyzvány, aby knihou
prošly a dostaly se tak do příběhu v ní ukrytém. Postupně se dozvěděly, že violoncello
pochází z Itálie, vyrábí se z javorového a ebenového dřeva a jak moc se na něj musí
cvičit. Zjistily, kde leží Chile a jak přibližně vypadá, jaká zvířata tam žijí, jak se tančilo
na bále v době Baroka – období v němž byl postaven Klášter Teplá a nakonec i jak se
správně chováme na koncertě vážné hudby.

Celý program byl hodně interaktivní, doplněný hezkými rekvizitami a děti byly celou
dobu jeho součástí. Všem se představení moc líbilo.

PORCELÁNOVÁ ŠKOLIČKA 14.3.2019

Ve čtvrtek 14.3. jsme jeli se staršími dětmi do Nové Role podívat se na výrobu porcelánu.
Děti zjistily, co vše se dá z porcelánu vyrobit, jednoduchou formou se seznámily s celým
procesem výroby talířů, hrnečků…. , co je k výrobě potřeba, co je to dekor. Prohlédly si
galerii výrobků, shlédly krátký film a nakonec si samy mohly vybrat hrneček a dle vlastní
fantazie si ho ozdobit samolepkami.
Navštěva porcelánky se nám všem velice líbila, byla moc pěkně připravená pro děti tohoto
věku .

KURZ PLAVÁNÍ

Naše Mateřská škola Krymská 12 se zúčastnila plaveckého kurzu pro předškolní
děti. Kurz se konal každou středu od 10:00 do 11:00 v KV Aréně a to 3 měsíce, od
9.1.2019 do 20.3.2019. Celkem se kurzu zúčastnilo 21 dětí.
Děti byly hned první lekci rozděleny na 2 skupiny. Jedna skupina šla do velkého
bazénu a druhá zůstala nějakou dobu v dětském. Děti se naučily základy plavání,
některé překonaly strach z vody. Učily se plavat s různými destičkami. Někdy šly na
konci lekce buď do vířivky a nebo na tobogán.
Děti kurz velice bavil. Na konci každý dostal diplom za úspěšné dokončení plavecké
školy.

MÝDLOVÁ DÍLNA

V úterý 12. 3. 2019 proběhla v MŠ Mýdlová dílna. Zúčastnily se jí předškolní děti ze
všech tříd. Dílnička probíhala ve třídě Broučků pod vedením paní Moniky Bartošové.
Děti si prohlédly formy na mýdla, barvy a očichaly si různé vůně. Každý si vybral
kombinaci podle sebe. Poté si každý sám namíchal své mýdlo a nalil do formy, kterou
si zvolil. Hmota se rozehřívala v hrnci na vařiči. Po dvaceti minutách si každý své mýdlo
vyklopil z formičky a odnesl sebou domů.
Dětem se dílnička moc líbila.
Všichni byli nadšení z výsledku.

JARNÍ ÚKLID POTŮČKU

V úterý 5. 3. 2019 byla třída Kytiček uklízet potůček v nedalekém lese v rámci tématu
„Kam se ztrácí sněhuláci“ - koloběh vody na Zemi.
Děti si nesly hrábě a lopatky z MŠ a vyhrabávaly z potůčku listí a odpadky. Poté
sledovaly, jak hezky teče a jak se plní studánka na jeho konci.
Třída Kytiček chodí na vycházky kolem tohoto potůčku pravidelně.

Ekologie

V týdnu od 11. 3. - 15. 3. 2019 se kytičková třída učila o ekologii a o všem co
s ekologií souvisí. V týdnu jsme měli bohatý program a každý den nás
doprovázelo něco nového. Když jsme se konečně naučili barvy popelnic a věděli
kam všechny ty odpadky patří, rozhodli jsme se uklidit i naší zahradu. V pátek
hned po svačince jsme se vydali ven, každý z nás dostal jednorázové rukavice a
šlo se do práce. Zhruba po půlhodinové práci jsme nasbírali plný pytel odpadků.
Za dobře provedenou práci jsme byli odměněni nejen čistou zahradou ale i
pochvalou od paní učitelky.

