„Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.“
Moc vás zdravíme od nás ze školičky. Nový rok nám začal a my se scházíme v plném
počtu. Protože Ježíšek k nám dorazil až po Novém roce, děti si užily
rozbalování dárečků a nových pomůcek. Měly z nich
velkou radost. Proto bychom chtěli ještě jednou
poděkovat všem rodičům a paní ředitelce za
možnost pořízení dárků do MŠ.
„My tři králové jdeme k vám.“ Děti si
vyzkoušely divadelní ztvárnění: „Jak, kam a
proč putovali tři králové“. Děti mají moc rády
převleky, tak si celé divadélko moc užily a
paní učitelky s nimi.

Tentokrát nám zima nadělila dostatek sněhu i na období strávené ve školce. Mohli
jsme využít lopaty na sníh. Děti si vyzkoušely sjet z nedalekého kopce, stavěly sněhuláky,
proběhla i nějaká ta koulovačka a malovaly sněhem na tabuli.

„Můj nemocný kamarád“, „Lidské tělo“, „Zvířátka v zimě“ a „Masopust“ to jsou
témata, která jsme s dětmi probrali v zimních měsících. Děti si zahrály na „pány/paní
doktory/ky“, jak se správně starat o svoje tělo a okolí a samozřejmě dramaticky ztvárnit.
Vyzkoušeli jsme čepičky zvířátek a učili se tancovat a cvičit do rytmu hudby. Děti si
vyzkoušely opět něco upéct v podobě slaného těsta a masopustních koláčků. I když nám
počasí nepřálo, ve školce jsme si vždycky užili spousty legrace v podobě tancování,
překážkových drah a práce s psychomotorickými pomůckami. Už se těšíme na jaro :o).

Podivný školní rok…
Už jsme se těšili, že se ve škole opět potkáme s našimi
spolužáky ze 4. a 5. třídy, ale byla to radost předčasná. Už
jsme v tom taky. Od 1. března jsme museli dle nařízení vlády
zůstat doma i my, žáci nižších ročníků. Je to opět velká zátěž pro všechny –
pro nás děti, naše rodiče, ale i učitele. Distanční výuka je náročná. Chybí nám hlavně
sociální kontakty, ale nepříjemné je i omezování pohybu.
Ve škole jsme se do té doby snažili zvládat naplánované učivo, procvičovat ho a opakovat.
Nemohli jsme zpívat v hudební výchově ani cvičit v tělocvičně.
To nám ale zase tak moc nevadilo. Chodili jsme na procházky a hlavně jsme si
zařádili na školním hřišti. A když napadlo dost sněhu, to byla teprve zábava!
Není nad pobyt na čerstvém vzduchu. Snad jsme se i trošku otužili a odoláme
tak lépe zákeřným virům.
29. 1. 2021 dostali žáci 1., 2. a 3. ročníku výpis
z vysvědčení. Pro prvňáčky to byl velký zážitek a
určitě byli všichni spokojeni.

Ve školní družině jsme si připomněli svátek Tří králů a
nezapomněli na sv. Valentýna, kdy jsme pro své
nejbližší připravili drobné dárečky z lásky.

Od 8. února jsme měli týdenní jarní prázdniny. Po návratu do školy z jarních prázdnin nás čekalo
masopustní úterý. Ve škole jsme si pustili pohádku, Jak to bylo o masopustu, dokumentární film o
masopustu a ve školní družině jsme vyráběli různé masky. Největší překvapení nám připravila
asistentka Zuzka. Přinesla nám dobrůtky z pravé masopustní zabijačky. Kdo chtěl, mohl ochutnat
jitrnici, tlačenku, uzené, škvarky…samozřejmě za přísných hygienických podmínek!
Bylo to prima.

No a teď už nám nezbývá než vydržet zase tu výuku na dálku. Kdy se všichni společně
uvidíme ve škole?

