 ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem.
J. A. Komenský

Leden 2014

Zápis dětí do 1. třídy
proběhne 4. 2. 2014 od 14 do 17 hodin v budově školy.
S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte,
případně (pokud již máte vyřízeno) lékařské potvrzení k odkladu školní
docházky.

Milí budoucí prvňáčci, zveme vás
k zápisu do naší školy. Už se na vás
těšíme a chystáme pro vás malé šmoulí
překvapení.
O tom, že jsme vyhráli
1. místo ve výtvarné soutěži
Člověče, hýbej se jsme již
psali. Teprve nyní jsme si
ale vyzvedli krásnou cenu
i s diplomem, a tak se zde
s Vámi podělíme. Za tento
trojrozměrný model sportoviště jsme vyhráli bohatou
sadu výtvarných potřeb
a zdravé mlsání v podobě
jablečných tyčinek.
Vydání pololetního vysvědčení proběhne ve čtvrtek
30. ledna 2014. Tento den budou mít děti
zpříjemněný besedou o škole dávných let
a o zvířátkách v zimě. V pátek pak budou mít
jednodenní pololetní prázdniny. MŠ bude v pátek
v provozu.
1


Co Ti udělalo o vánocích
největší radost?
Když jsem vytáhl kost z krku.
Jak jsem šla po vánocích do školy a
jak jsem spala s Táničkou u kamaráda.
Mě se moc líbila zapálená svíčka.
Tablet.
Moje holka a rodina.
Mně se líbil telefon.
Jak jela celá rodina na bruslák a ještě
se mi líbila knížka.
Mně se líbilo počítač.

A jak vidí děti lednové pranostiky?

Proč je důležité vzdělávat se?
Abychom nezůstali na ulici.
Pro dobrý pocit.
Abychom jsme si mohli vydělávat si
peníze a mohli živit děti.
Abychom se něco dověděli.
Abychom se mohli vyjádřit.
Aby nás nikdo neošidil.
Abychom získali dobrou práci.
Aby z nás druzí nedělali hlupáky.
Aby s námi nikdo nemanipuloval.
Publikujeme v původním dětském znění.

Leden ve školní družině
Měsíc leden byl ve školní družině měsícem
her a hraní. Vánoční nadílka byla velmi
bohatá a tak si děti užívaly. Po odborném
sestavení závodní autodráhy se téměř každý
den naplno závodilo. Pod stromečkem děti
našly také spoustu zajímavých knih, které si
pročítaly a prohlížely. Kdo se nebál, šel
odhodlaně do Člověče, nezlob se. A vězte, že
nikdo nebyl ušetřen. Kdo rychle neutíkal do
domečku, byl znenadání mimo hru. Také jsme
si vyzkoušeli zajímavé pokusy ze hry „50
nejlepších pokusů“, například jsme si vyrobili
květinová poupata z papíru, která se po
vložení do vody rozvinula. A jako každý
měsíc jsme se věnovali opět pranostikám.
Zkuste s námi třeba tuhle: Ryje-li krtek
v lednu, končí zima v květnu. Taky máte tak
porytou zahrádku? V družině jsme se věnovali
i lidskému tělu. Překreslili jsme si vlastní
postavy v životní velikosti, postupně si
doděláváme kostru a jednotlivé orgány a
přitom si povídáme, k čemu vlastně slouží, co
našemu tělu dělá dobře i co mu škodí.
K dispozici máme 3 různé atlasy lidského
těla, ve kterých se děti učí vyhledávat. Víte,
že máte v těle asi 206 kostí a že 80 % mozku
je jen voda? Školní družina je místo, kde
děti získávají nové vědomosti, i když to
vypadá, že si „jen hrají“.
-hv2

Bruslení pro předškoláky
S našimi předškoláky jsme se v měsíci lednu
vypravili na zimní stadion do Bruntálu. Cílem bylo
seznámit se s ledem, s bruslemi a zvládnout
počáteční pokusy s bruslením. Někteří už na ledě
stáli, ale většina dětí ještě nikdy nebruslila. Děti se
na bruslení těšily už od počátku ledna, jelikož zimní
sporty bylo jedno z témat, které jsme ve školce
„probírali“.
Nejdříve jsme si vysvětlili bezpečnost na ledě i při
manipulaci s bruslemi, poté jsme se naučili
v brusličkách chodit po gumové ploše (z toho měly
děti velkou srandu) a nakonec jsme se pustili na
ledovou plochu. Z počátku jsme zažili spoustu pádů
na zadeček, při učení jsme používali starou židli
jako oporu (což je výborné pro výuku), a po chvíli
se děti samy začaly pouštět židle, mantinelů i paní
učitelky a vydávaly se na průzkum ledu.
Z přiložených fotek můžete posoudit, jak jim to šlo.
Já musím konstatovat, že jsem byla překvapená, jak
rychle to děti zvládly. V měsíci únoru vyrazíme
určitě znovu. -bm-

Projektové dny v mateřské školce
My tři králové jdeme k Vám …
Na začátku ledna nás navštívili tři králové. V naší
školce jsme si také udělali den se třemi králi.
Nejdříve jsme si popovídali, kdo tři králové jsou, jak
se jmenují, kam tři králové šli a proč, proč nacházíme
nad svými dveřmi písmenka a rok, a co to znamená.
Naučili jsme se písničku My tři králové… a z papíru
si tři krále vyrobili.
-bm-

Bílý den
Každého čtvrt roku si ve školce děláme barevné dny.
V zimě jsme připravili program v barvě sněhu, tedy
bílé. Děti přišly oblečené celé v bílém, přinesly si
bílou hračku a celý den jsme se věnovali bílé barvě.
Ráno jsme si zacvičili s bílými hračkami, naučili
Tadeášek
jsme se písničku Bílá, bílá… a každé dítě si vystřihlo
sněhovou vločku. I naše hodná paní kuchařka vyhověla našemu přání a připravila
nám svačinky i oběd v bílé barvě, pochutnali jsme si na jogurtu, na bílé zelné
polévce a křenové omáčce. Za dobrou bílou „mňamku“ moc děkujeme. -bm- 3

Beseda pro rodiče
V úterý 4. února proběhne na naší škole zápis prvňáčků, a proto jsme v měsíci
lednu s našimi předškoláky pilně pracovali, aby na zápise zazářili a nebáli se ho.
Pro rodiče předškolních dětí jsme 20. ledna uspořádali besedu o školní zralosti
a pozvali jsme pana ředitele pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále Mgr.
Miroslava Piňose, aby nám ozřejmil tuto problematiku, a aby v následné diskusi
společně s naší paní ředitelkou zodpovídal konkrétní dotazy rodičů.
Diskuse byla velmi zajímavá, došlo i na konkrétní debaty nad výkresy dětí. Pan
ředitel nám potvrdil naše požadavky na předškolní děti, vysvětlil, jak je důležité,
aby děti zvládaly tu kterou oblast. Budoucí prvňáček musí být zralý nejen fyzicky
a psychicky, ale také emočně a sociálně. Dále hovořil o vývoji motoriky, řeči,
poznávacích procesů, plošné orientaci, ale také třeba o tom, jak je důležité si
s dětmi povídat. Dnešní doba je plná spěchu, a tak se dětem pustí televize, počítač,
případně se jim do rukou dá tablet. To vše sice dítě zabaví, ale už není nikdo, kdo
by si s ním popovídal o tom, co vidělo, co se mu líbilo apod. I z těchto důvodů
máme stále více dětí s logopedickými vadami, které sice mají ve svém okolí mnoho
televizních podnětů, ale nemají dostatek prostoru k tomu se
vyjadřovat.
Rodiče byli na besedě také seznámeni s tím, jak postupovat
v případě odkladu. My jsme samozřejmě i na tuto možnost
připraveni, takže v případě potřeby paní ředitelka poskytne
rodičům radu a vysvětlí, co všechno je zapotřebí udělat.
Myslíme si, že beseda byla přínosem pro nás pro všechny.
Nejen, že to bylo velmi zajímavé, ale dokonce jsem se
i zasmáli . Velké poděkování si zaslouží pan psycholog
Mgr. Piňos, který si udělal čas i pro naší malou školičku
a přijel za námi.
David

Obrázky podle osové souměrnosti
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