ŠKOLNÍ KRONIKA
2017/2018
Naše školka
Naše malá školička
pěkná je jak písnička.
Jsme tu všichni kamarádi
a proto se máme rádi!

1. návštěva BERUŠEK v knihovně v Lidické ulici
V úterý 12. 9. 2017 nás opět přivítala knihovnice p. Čápová a seznámila děti s novými knižními
novinkami.
Kniha Ivony Březinové " NEOTESÁNEK" upevňuje základy správného chování u těch úplně nejmenších
dětí. Neotesánek se ještě neumí správně chovat, má pejska Hopíka, s kterým prožívá různé situace a
má na sobě kůru! Když se jeho chování zlepšuje, kúra z něj postupně opadává. Po četbě kapitoly "
Dávej pozor ve dveřích " děti odpovídaly na otázky, co dělá Neotesánek špatně a jak to jde napravit.
Etiketa slušného chování: poprosit, poděkovat, zdravit, poslouchat rodiče, p. učitelky, nelhat,
nemluvit s plnou pusou, omluvit se, pustit staršího sednout, neskákat lidem do řeči, opatrně používat
příbor, uklízet si po sobě hračky apod.
Na konci příběhu chválí Hopík Neotesánka, že už se stal za tu dobu slušným člověkem.
Následovala četba z veselé, vtipné a legrační knihy Evy Papouškové "KOSPRD A TELECÍ ", s pěknými
ilustracemi Galiny Miklínové - o kamarádství chlapce a holčičky se zvláštními jmény ve školce, při
které se děti dost nasmály!
Po prohlížení oblíbených knih se děti s veselou náladou vracely zpět do MŠ.

Vypracovaly: uč. Alena Pejšmanová
uč. Miluška Funková

Akce s Městskou policií v centru zdraví a bezpečí u KV Arény
Ve středu 13. 9. 2017 se zúčastnily děti ze třídy BERUŠEK bezpečnostní akce s městskou policií. Na
cestu tam i zpět byl zajištěn autobus společně s MŠ E. Destinové.
Od 9:00 do 11:00 plnily děti různé úkoly s příjemnými policistkami a policistou na čtyřech
stanovištích, kteří se jim maximálně věnovali.
Na dopravním hřišti, kde bylo 1. stanoviště, si děti prakticky vyzkoušely jízdu na kole, koloběžkách i
odrážedlech a procvičily si pravidla pro chodce i cyklisty.
Na 2. stanovišti učebny v hlavní budově si formou hry s obrázky " Velký učí malého " procvičily
správná pravidla chování na ulici, barvy, pravou a levou stranu při hře " Na semafor ".
V domečku rizik na 3. stanovišti vyhledávaly, co je nebezpečné a skládaly puzzle s tísňovými linkami
150, 155 a 158.
Na stanovišti č. 4 v domečku policie pak určovaly správné a nesprávné chování "Kdo je za dveřmi",
třídily obrázky, prohlédly si vězení a policejní výstroj služebního vozidla před domečkem policie.
Palec nahoru patří všem za zájem a aktivitu, všechny děti si zasloužily drobné dárky, které si s radostí
odnášely do školky!

Zapsaly: uč. A. Pejšmanová
uč. M. Funková

Ostrovská kolejnice
V úterý 19. Září 2017 jsme se s dětmi ze třídy Medvídků a Kuřátek vyjeli podívat na výstavu
modelů železnic do MDDM v Ostrově. Autobus nás vyzvedl u zastávky Slavie a dovezl nás až
na místo.
V domově dětí a mládeže se nás ujala paní průvodčí. Rozdělila nás na dvě skupiny podle tříd.
Každé z dětí dostalo jízdenku, kterou mu paní průvodčí „štípla“ a prohlídka modelů vláčků
mohla začít.
Kuřátka se šla nejdříve podívat na hlavní výstavu. Zde byl největší model železnice – bylo zde
několik nádraží, kolejnic, mostů, nadjezdů a podjezdů, točna a jezdily zde nákladní vlaky,
osobní vlaky ale i autobus. Klukům se nejvíce líbil nákladní vlak, který převážel vojenské
tanky. Tento model řídili tři pánové – dva řídili vlaky a třetí se staral o výhybky a zvukové
efekty.
Medvídci si mezitím prohlíželi menší část výstavy. Zde byly k vidění modely nádražních budov
z Karlovarského kraje, byl tu i malý okruh, po kterém jezdil rychlík a také mašinky ze známé
pohádky „Mašinka Tomáš“. Také si zde paní průvodčí povídala s dětmi o bezpečnosti při
pohybu na nádraží a ve vlaku a za správné odpovědi dostaly děti do školky omalovánky a
pexeso. Poté se obě skupiny vyměnily.
A protože nám zbyl čas do odjezdu autobusu, zamířili jsme s dětmi do blízkého ekocentra,
kde jsme si prohlédli a pohladili zvířátka. Viděli jsme zde mývaly, kajmana, leguány, želvy,
papoušky i hady.
Děti si výlet užily a nejvíce vzpomínají na nákladní vlak, který jim vozil bonbónky.

Zapsala: M. Meineltová

