Informace z naší Mateřské školy
JARO v MATEŘSKÉ ŠKOLE
Přesto, že zimy jsme si neužili, vítali jsme nadšeně JARO a těšili se na něj.
V týdnu, kdy doopravdické jaro začíná, jsme se loučili se ZIMICÍ (tak jsme nazvali
námi zhotovený výtvor papírové, nevábně vypadající bytosti) a po vodě ji poslali na
dlouho pryč. A protože první jarní rostlinky už zdobily svět, neměli jsme potíž
s OTVÍRÁNÍM JARA - – symbolicky odemykáme jaro petrklíčem nebo jeho
překročením, přeskočením a zapíjíme to medovým čajem s vlastnoručně
nasbíranými jarními bylinkami.
První jarní květinkou je bezpochyby sněženka – a tak se jmenuje i pěvecká soutěž
dětí z mateřských škol, přesněji SEDLNICKÁ SNĚŽENKA, konaná letos 5.
dubna již posedmnácté. Naši školku reprezentovaly dvě děti a
v bohaté konkurenci si vedly výtečně. Šestiletá JOHANKA DAŇKOVÁ se
s písničkou Ptáčci a zrcadlo prozpívala do zlatého pásma. Pětiletý
ROBIN PISKOŘ se s Kosí písničkou umístil rovněž ve zlatém pásmu a
stal se i absolutním vítězem mezi chlapci.
Dětem moc gratulujeme k jejich úspěchům a paní učitelce J. Limberkové děkujeme
za přípravu, nácvik a vůbec za každoroční práci s našimi školkovými zpěváčky.
Vyjeli jsme si na první jarní výlet do DIVADLA LOUTEK v Ostravě, kde jsme zhlédli
příběhy O VÍLE AMÁLCE (známe je i z knížky půjčené paní Kučerovou z knihovny) a
bavily nás.
Ještě jsme stihli napéct velikonoční perníčky, pomoci s vytvářením jarních ozdob a
výrobků – a mohli jsme ve třídách otevřít VELIKONOČNÍ MINIJARMARK.
A také jsme vítali VELIKONOCE na FARMĚ, přečtěte si o tom.

JAK JSME VÍTALI VELIKONOCE NA FARMĚ
Dočkali jsme se u nás v mateřince předvelikonočního týdne a doslova „šedivého
úterý“ s typicky aprílovým, tedy proměnlivým počasím. To nás ovšem neodradilo od
plánované vycházky na farmu pana Matěje. Naposledy jsme tam zavítali těsně před
Vánocemi
a obdivovali jsme „živý Betlém“ – ten čas tak letí.
„Běžel
ek, houpy houpy, nesl pytel vají
ek, houpy
„B el tudy zají
zajíček,
vajíček,
houpy“...
Že se vám slova této dětské písničky nějak nepozdávají? Možná máte pravdu, ale na
zahradě p. Matěje se to tak doopravdy událo, a nepobíhal tam jeden, dokonce hned
dva přerostlí zajíci, přesně zajíc se zaječicí. A ukryli před námi patnáct pytlíků
s čokoládovými vajíčky
a jinými dobrotami.
Skrýše jsme odhalili, vajíčka posbírali, požadované úkoly splnili. Zazpívali jsme si,
zatancovali spolu se zajíci, prokázali jsme základní znalosti týkající se jarní přírody a

blížících se svátků. Tak víme například, co patří k symbolům jarních svátků, poznáme
základní jarní rostliny. Mláďátka zvířat umíme nejen správně pojmenovat, mnohá si
můžeme naživo prohlédnout nebo i pohladit a nakrmit. Jehňátka, telátka... tak
nemusíme sledovat jen v knížkách či je obarvovat v omalovánkách. A pokud se ještě
výjimečně spleteme a nazveme maminku housete housenkou nebo houseřicí – tak se
tomu společně zasmějeme a příště si snad vzpomeneme na husu.
Na dvoře farmy na nás vždy čeká nějaké občerstvení a nejinak tomu bylo i tentokrát.
Zahřál nás lahodný citrónový čaj a zakousli jsme do voňavého perníčku. Přitom jsme
mohli sledovat, jak se plete pravý velikonoční tatar z vrbových proutků. Pokud se
domníváte, že pomlázky pletou jen kluci, tak se velmi mýlíte. Nám to předváděla paní
Borkovcová a šlo jí to jako po másle. Než jsme nazdobili barevnými stužkami keř u
brány, tatar byl na světě. S sebou do školky jsme si jich odnášeli pět. Popřáli jsme si
veselé jarní svátky a celé to naše velikonoční vítání pokřtil jarní deštík, který nás
popoháněl zpět do školky.
Návštěvy farmy pana Matěje se staly pro MŠ už tradicí. Panu Matějovi vždy
děkujeme nejen za milé a vstřícné přijetí, rovněž za přípravu každé akce,
pohostinnost a štědrost. Obětavost, s jakou nám v MŠ pokaždé vyjde vstříc, je
nevídaná!
Velké poděkování patří rovněž Klubu rodičů při MŠ, jmenovitě paní K. Lysové a M.
Lysové za přípravu a realizování této akce, paní K. Poláškové za upečení a ozdobení
výtečných perníčků, paní Csibové za podarování sladkostí pro každé dítě,
v neposlední řadě paní Borkovcové za ukázku pletení pomlázky.
Za MŠ Jana Brišová

