Berušky na návštěvě v Základní škole J. A. Komenského
Dne 22.3.2017 jsme navštívili první třídy základní školy J. A. Komenského. Ve třídě
1.B nás přivítala paní učitelka Menclová a spousta prvňáčků z MŠ Mozartova, třída
1.C byla nachystána s paní učitelkou Košťálkovou.
Starší děti si pro nás připravily bohatý program. Ukázaly nám, jak umí číst a psát,
zpívaly písničky, hádaly čísla a počítaly, zahrály pro nás krásné divadlo O třech
kůzlátkách.
Naše děti se také zapojily, zkoušely počítat, hádaly slova, pracovaly na ICT tabuli. Ke
konci hodiny si společnými silami každý vyrobil vlaštovku z papíru. Ve druhé třídě jim
děti připravily krásné omalovánky, které jim vlastnoručně nadepsaly.
Zanedlouho všechny Berušky čeká zápis do školy a návštěva prvních tříd je alespoň
trochu připravila na to, co je tam bude čekat.

Zapsaly: P. Filková, M. Funková

JARO V KNIHOVNĚ TŘÍDY MEDVÍDCI
V úterý 29.3.20017 jsme opět navštívili knihovnu v Lidické ulici. Po přivítání se ptala
paní knihovnice, jaké svátky budeme brzy oslavovat? Děti správně odpověděly, že
Velikonoce.
Paní knihovnice vyprávěla dětem, že Velikonoce slaví „Ježíšovo zmrtvýchvstání“-po
Masopustu je 40 dní před Velikonocemi půst-to se nejí maso. Potom přichází
pašijový týden:
-

Modré nebo Žluté pondělí
Šedé úterý-kdy se uklízelo
Škaredá středa-nesmělo se vymetat z komínů
Zelený čtvrtek-má se jíst zelené jídlo:např.: salát –Mireček Říha
Špenát-Beník Lojek
Hrášková polévka-Dominička Krbcová
Velký pátek-nezvoní zvony /ukřižování Ježíše/
Bílá sobota-„přilétají zvony a o půlnoci krásně zvoní“
Boží hod velikonoční-neděle-už slavíme a pořádně se najíme, :např.:
Beránka-Luisička Máj
Zajíčka-Alex Vlašimský
Jehněčí a kozí maso-Míša Vališ

-v Pondělí velikonoční už chodí kluci s pomlázkou na koledu
Za odměnu přednesly děti paní knihovnici báseň „Velikonoční“ a Beník Lojek „Hody,
hody doprovody“, paní knihovnice zarecitovala jarní báseň o kozičkách „Já bych rád
kozy pás…“a vybrala 2 pohádky z knihy „Český špalíček“-„Zvířátka a loupežníci“ a
„O kůzlátkách“,které si děti pozorně vyslechly.
Na závěr si děti prohlížely knihy podle vlastního výběru a mohly si odnést domů
časopisy o zvířátkách ze ZOO.
Za krásného slunečného počasí jsme se všichni zvesela vraceli do školky na oběd.

Zpracovala Alena Pejšmanová

