Jaký byl školní rok 2006 - 2007 v naší mateřské škole?
Zapsáno bylo 28 dětí ve věku od 3 do 7 let. Jako už několik předchozích let stále
v naší mateřince převládají chlapci. Letos jich bylo 19, děvčat tedy pouhých 9.
Přesná polovina, tedy 14 dětí byla předškoláků, čtyřletých dětí 10, tříleté jen 3.
Stále s dětmi pracujeme dle svého vzdělávacího programu s názvem „Klíč
k bráně do světa“, který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu
(zákonem daný, centrálně vytvořený pedagogický dokument). Nadále
vycházíme ze čtyř ročních období, což je pro děti přirozené. Každodenní pestrou
činností pak plníme různé cíle z pěti hlavních vzdělávacích oblastí: pohybu, řeči,
poznávání, hudby a práce, ať už výtvarné či pracovní.
Tento školní rok byl jistě pro každého pěkný, zajímavý a obohacující. Po celý
rok byly pro děti připraveny zajímavé činnosti z různých oblastí života. Spousta
her, soutěží, návštěvy divadel, kina, výstav, hudebních pořadů, akcí ZUŠ
v Úpici, předplavecký výcvik všech dětí a návštěva Hasičské zbrojnice
v Batňovicích.
Podzimní vystoupení „Veselých šašků“ v Kulturním domě v Batňovicích na
setkání důchodců z obce, ale i předchozí den pro okolní školky, sklidilo velký
úspěch. Šaškům se podařilo rozveselit svým tancem, zpěvem či básničkou asi
každého v sále. Však jsme taky byli pozváni „Suliharou“ vystupovat na jejich
oslavách do úpického Divadla Aloise Jiráska. Zážitek byl veliký, potlesk též.
Nový byl výlet za medvědy na Náchodský zámek s názvem „Putování po
medvědích tlapkách“. To jsme milým medvědům, Dáše a Ludvíkovi nesli i
velký batoh plný jídla – ovoce a zeleniny, aby i v zimě měli co jíst.
Oslava Adventu a Vánoc se vším, co k nim patří, už v naší školce nemůže
chybět – návštěva Mikuláše, anděla a čertů z pekla se sladkostmi pro každého.
Následuje zdobení stromečku, pečení cukroví, perníčků, výroba přáníček a
dárečků, tradiční zvyky, koledy a nadílka s novými hračkami. Jen sníh nám
chyběl téměř po celou zimu. Radovánek na sněhu jsme si letos vůbec neužili.
Neobvyklá byla v naší školce ukázka živých dravců, kteří se mezi námi i
prolétli. Nebáli se oni nás a my jich také ne. Pro děti je to jistě krásný zážitek
držet si na ruce sovu, výra nebo zblízka vidět orla či krkavce.
Další návštěvou u nás byl kouzelník a s ním i milá živá zvířátka. Módní
přehlídka malých pejsků, kouzla a čáry zaujaly všechny děti i ty nejmenší.
Pěkný pohádkový měsíc jsme prožili s velkými kamarády, kašpárkem Tikem a
Ťakem (učitelky). Každý předškolák nám vyprávěl pohádku, kterou si vždy

předem doma s rodiči připravil. Nakonec tohoto pohádkového měsíce jsme
uspořádali velký karneval, kde se soutěžilo, hrálo a tančilo.
Novinkou bylo pro rodiče i děti „Kašpárkovo pohádkové odpoledne“, na které je
pozvali Tik a Ťak. Děti sehráli pohádku „O kohoutkovi a slepičce“, zatancovala
i Popelka, hádali se pohádkové postavičky i písničky z Večerníčků. Nechyběly
ani voňavé koláče napečené ochotně maminkami nebo babičkami. Všem se
odpoledne moc líbilo a ještě dnes na něj děti s rodiči často vzpomínají.
Svátek maminek - Den matek - slavíme každý rok besídkou. Radost a láska
v očích dětí při říkání básniček či zpívání písniček o maminkách a babičkách
dojme někdy až k slzám každého, kdo na tuto besídku zavítá. Možná, že do
budoucna vymyslíme i něco pro tatínky a dědečky, aby nebyli ochuzeni.
Na Den dětí jsme si letos naplánovali výlet do Chotěvic, do rekreačního
střediska „Svatá Kateřina“. Jízda na dvouhrbém velbloudu a velkém koni se pro
děti stala nezapomenutelným zážitkem. K tomu ještě podívaná i na ostatní
zvířata v areálu – opičky, lamu, oslíka, kozy a pávy. Výlet se i díky krásnému
počasí vydařil a jak říkaly děti, byl bezva.
Školní rok jsme zakončili velkou oslavou 60 let založení naší mateřské školy.
Přípravy byly nemalé, ale jak se později ukázalo, ne zbytečné. Program byl
bohatý, pestrý, zajímavý. Děti jako zářivá sluníčka okouzlila všechny přítomné
diváky. Ve stejných oblečkách jim to slušelo a jejich vystoupení se moc líbilo.
Však také toho nepředvedly málo. Slzy dojetí nechyběly ani při loučení s 11
předškoláky. Slavnostní fanfára a ,šerpování‘ se stalo okamžikem k uvědomění
si, že něco nyní končí, ale zároveň také začíná. Na závěr naší oslavy jsme vyslali
do světa s 60 barevnými balónky přáníčka od našich dětí. Vzlétly do oblak se
společnou básničkou :
LEŤ BALÓNKU LEŤ
PROHLÉDNI SI SVĚT.
AŽ UVIDÍŠ KLUKY, HOLKY,
POZVI JE DO NAŠÍ ŠKOLKY,
PŘÁNÍČKA JIM VYŘIĎ HNED,
S PUSOU SLADKOU JAKO MED.
PŘEJEME VŠEM ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
AŤ NÁS ŽIVOT STÁLE BAVÍ !
A Vám všem za mateřskou školu přeji krásné léto, sluníčkovou dovolenou
a co nejvíce radostných chvil prožitých společně s dětmi.
Blanka Suchánková

