Velikonoční návštěva v knihovně
Berušky
Ve středu 5. 4. 2017 jsme si procházkou vyrazili do knihovny v Lidické ulici. Protože
se blíží Velikonoce, paní knihovnice měla pro nás připravené povídání o historii,
kterou doplňovala obrázky z knihy Velikonoční knížka od autorky Terezy Říčanové.
Děti se dozvěděly, jak se říká dnům před Velikonocemi a proč tomu tak je,
připomněly si tradice a zvyky.
Na závěr vyprávění si děti vyslechly pohádku O kohoutkovi a slepičce a vysvětlily si,
jaké z toho plyne poučení.
Pak už si děti samy vybíraly knihy, které si prohlížely a měnily s ostatními kamarády.

Zapsaly: Filková, Funková

VELIKONOCE V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ
Ve středu 5.4.2017 se děti ze třídy Medvídků těšily na vernisáž „Veselé Velikonoce
na dvorečku“ do Krajské knihovny ve Dvorech. Tam i zpět byl zajištěn autobus a tak
všechny děti z 1. MŠ v klidu a včas dorazily. Po uvítání ředitelem KK, děti zahájily již
letošní 12. ročník tradiční jarní výstavy společnou básničkou „Zakvokala kvočna“.
Po pěkném vystoupení MŠ Sluníčko se předvedly i ostatní děti z různých mateřských
škol přednesem velikonočních básniček nebo jarními písničkami, čímž navodily
veselou předvelikonoční atmosféru i za účasti rodičů a hostů z řad veřejnosti i
zástupců města.
Všechny děti byly odměňovány potleskem a domů si odnášely čokoládové zajíčky.
Po prohlédnutí krásné velikonoční výstavy proběhla exkurze v prostorách knihovny,
kde si děti mohly prohlédnout dětské knihy a časopisy dle vlastního zájmu.
V prosklených vitrínách je zaujala sbírka starých knih Babička od Boženy Němcové.
Před odjezdem si stačily děti pohrát a vydovádět se na dětském hřišti před budovou
knihovny, protože počasí bylo velmi příznivé. Pak hurá zpět do školky, kde si o svých
zážitcích ještě dlouho vyprávěly.

Zapsala: A. Pejšmanová

ZDRAVÁ PĚTKA (škola zdravé výživy)
V pátek 7.4.2017 se zúčastnily děti třídy Medvídků a Berušek vzdělávacího projektu
Nadačního fondu ALBERT k zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti v rámci
zdravého životního stylu.
Lektorka Jitka Dytrychová, jako paní kuchařka Berta, seznamovala děti zábavnou a
interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.
Vyprávěla dětem, že když byla malá, ládovala se jen cukrovím, sladkostmi, chipsy a
koukala jen na televizi. Byla tedy tlustá, líná a nikomu nestačila ve sportu. Rozhodla
se tedy jíst zdravě. A vysvětlila dětem, co vše přináší zdravá strava, jak často jíme a
především co jíme.
Děti plnily několik úkolů – pomocí žetonů se zdravým a nezdravým jídlem „krmily“
Smajlíka a Mračouna, v obchodě prodávaly zdravé a nezdravé jídlo a následně ho
třídily.
Nejvíce děti bavil ovocný karneval, kdy děti sestavovaly pestrobarevné obrázky u
stolečků z nakrájených kousků ovoce a zeleniny, které si samy vybíraly.
Mezi úkoly si děti zatančily na zeleninové písničky a protáhly si pořádně celé tělo.
Za odměnu dostaly od kuchařky Berty letáčky s recepty na zdravé svačinky pro děti i
maminky.
Dobrou chuť….

Zapsala: A. Pejšmanová, M. Funková

Povídání s pejskem a kočičkou
Berušky
Dne 26.4.2017 jsme si vyrazili s dětmi na besedu do Krajské knihovny ve Dvorech,
přestože bylo nepříznivé počasí. Cestu a přestupování autobusem již děti zvládají
skvěle. Paní knihovnice si pro nás připravily povídání o pejskovi a kočičce, konkrétně
pohádku o Noční košilce. Během pohádky, kterou vyprávěly, děti plnily úkoly.
Nejdříve jako skupinky hledaly po knihovně střepy – kousky obrázků, které pak třídily
a skládaly. Další úkol bylo zdobení noční košilky, aby nebyla jen taková obyčejná.
V posledním úkolu poznávaly pohádky a opravovaly chyby, které našly. Paní
knihovnice kladly dětem mnoho otázek a ty s radostí vše odpovídaly a věděly.
Po skončení příběhu o košilce si děti mohly půjčit knihy a časopisy a vše si
prohlédnout. Nepřízeň počasí nám nedovolila navštívit hřiště, kam se všechny děti
také těší. A protože máme naplánovanou ještě návštěvu knihovny, snad už nám to
vyjde.

Zapsaly: Filková, Funková

EKOLOGICKÁ FARMA - „KOZODOJ“
třída „ŽABIČKY“
Ve čtvrtek 27. dubna se v 8.00 hod. ráno vypravila třída Žabiček na farmu „Kozodoj“
ve Staré Roli.
Malým autobusem jsme dojeli až na místo, kde na nás už čekala farmářka Anička.
Dětem ukázala jednotlivé druhy hospodářských zvířat a zajímavou formou pomocí
příběhů a pohádky je seznámila s jejich životem. Děti nejen poslouchaly vyprávění,
ale zvířata i krmily a hladily je. Děti byly spokojené, všude pobíhaly, jenom hudrování
krocana „Karla“ se některým dětem moc nelíbilo. Příjemným zážitkem byla i svačina
v seníku, kde jsme měli čas vnímat nové vůně a naslouchat přírodě. Nakonec jsme
pozorovali na pastvinách koně a krávy. Přirozenou formou a prostřednictvím prožitků
děti získaly nové poznatky o hospodářských zvířatech. Dětem se výlet líbil a hned při
příjezdu do školky se ptaly, jestli pojedeme zase zítra.
Uč. Hricková Jitka
Ryšavá Vlasta

