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ŠKOLNÍ DRUŽINA
A je tu konec března! Mezi cestami po Americe,
kde jsme potkávali známá i méně známá zvířata,
jsme nacházeli i krásné květiny a zajímavá místa.
Všichni jsme se ale nejvíc těšili na první jarní
den. Sluníčko nám sice ukázalo svou hezkou tvář,
ale brzy ji zase schovalo do mraků, se kterými si
pohrával studený vítr.
I tak už ale stále častěji vybíháme ven a užíváme
si volného prostoru. Jen na písek nás to ještě
nepustí!
Ve družině pak stavíme, povídáme si, hrajeme si,
prostě si užíváme to, co nás zrovna baví.
Měli jsme radost z krásných dnů a tak jsme se
pustili do výzdoby oken a celé školy. V oknech se nám objevily kačenky a
květiny, na chodbě nám začal řádit krtek zahradník a do družiny nám přiletěly
vlaštovky společně s jiným ptactvem neurčitého druhu. Nezapomněli jsme ani
na naše budoucí prvňáčky a vyrobili jsme jim malé dárečky.

Noc s Andersenem
Letošní ročník připadl na noc mezi 29. a 30. březnem.
V úvodu jsme se seznámili s programem. O tom, kdo letos slaví narozeniny,
nám už předem řekla paní učitelka. Na 70. narozeniny nakladatelství
ALBATROS bylo vše předem připraveno!
Po srazu ve škole jsme byli seznámeni s programem a všechno mohlo začít.
Byly připraveny slovní a obrázkové hádanky nejen pohádkové, ale i filmové.
A ani logické hádanky nechyběly a mnozí se u nich zapotili i zasmáli.
Večeři nám připravovali ti nejstarší a byli na to hrdí. Po večeři jsme se sesedli a
jak jinak… povídali jsme si a četli. A dokonce i na origami došlo! Krásný
albatros nám vyrostl pod rukama tak rychle, až jsme se divili.
Pozdě večer bylo připraveno promítání. Zalezli jsme do spacáků a dívali se na
krátké filmy O Krtečkovi, O Ferdovi Mravencovi, nechyběl ani Rumcajs
s Cipískem , Mikulášovy patálie a z Děti z Bullerbynu.
Ráno se nám nechtělo z vyhřátých pelíšků. Ale teplý čaj, voňavý čerstvý rohlík
a spousta dobrých pečených buchet nás přece jen vytáhla ven. Abychom si
snídani zasloužili a chutnala nám ještě víc, vyběhli jsme si s paní učitelkou na
školní zahradu a zacvičili jsme si s ní v krásném ránu a v rosou pokrytém
trávníku.
Pak už nezbývalo než se sbalit a vyrazit k domovu a těšit se na noční
dobrodružství v příštím roce…. Tak tedy AHOJ !!!

Ps.:
Všichni děkujeme všem maminkám, babičkám, tatínkům ,
strýčkům…. nejen za výborné mňamky, ale i za čerstvé rohlíky ke snídani !

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Téma prvního týdne v měsíci březnu znělo:
„Co se z čeho vyrábí“ – zkoumali a
poznávali jsme materiály, z kterých jsou
věci kolem nás vyrobeny – papír, plast, sklo,
dřevo, kůže, textil, potravinářské
produkty… Hráli jsme hmatové hry,
kimovy hry, poslouchaly zvuky, které po
jemném ťuknutí předměty vydávají…
6. března
nám započala speciální setkání předškoláků
v ZŠ vždy jednou týdně ve středu (celkem 6
týdnů) s paní ředitelkou, kde se děti pod jejím
vedením připravují na náročnější úkoly v první
třídě a zvykají si na prostředí školy.

Další týden se už vše kolem nás nezadržitelně začalo probouzet k životu a naším
hlavním tématem v následujícím týdnu byly první poslové jara. Trochu toho jara
jsme „vnesli“ i k nám do školky.
Každoročně k nám zavítá i pan fotograf,
tento rok to bylo na „Josefa“ (19. 3.) a za
krátký čas se můžeme těšit na soubor
profesionálních fotografií.
20. 3. nám přišli předvést čtení prvňáčci ze
školy a přečetli nám něco málo o jaru.

26. března k nám až z Hradce Králové přijelo
Divadélko pro školy s představením Pohádky z
našeho statku. Lepší divadelní představení jsme
ve školce už několik let neviděli. Děti byly
vtáhnuty do děje. Herci plně využili jejich
přirozených reakcí, lehce si je prozkoušeli,
zároveň je poučili a pobavili. Dlouho se už tak
nenasmáli i paní učitelky 
Večer 29. března jsme se sešli ve školce,
abychom prožili noc plnou pohádek s knihami a společně s ostatními školami a
knihovnami vzdali hold slavnému dánskému pohádkáři Hansi Christianovi
Andersenovi v celorepublikové Noci s Andersenem. Zároveň je naším cílem
podpořit zájem malých budoucích čtenářů o čtení a lásku ke knihám. Počátek
večeru byl plný nedočkavého očekávání, brzy nás však pohádky, knihy a
zábavné úkoly natolik pohltily, že „to uteklo jak voda“ a ráno …… na nás
čekala malá
odměna a
odpočatí,
usměvaví rodiče.
Budeme se opět
těšit na příští rok
na další spaní ve
školce. 
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