Zvoneček
Milí rodiče, přátelé mateřské školy,
školní rok je u konce a
mou milou povinností je
Vám všem popřát hezké
prázdniny. Ať letní čas
strávený s dětmi je pro
vás plný odpočinku,
krásných zážitků a
hezkých vzpomínek.

přeji, ať je doprovází zdraví, štěstí a pohoda. V
letošním školním roce tomu bylo již 30 let, kdy paní
učitelky Monča a
Vlaďka začaly působit v Mateřské škole
Kunžak. Ten otisk,
který zde po jejich
mnohaleté práci zůstává, není vůbec
Děkuji všem svým zamalý, ale naopak velměstnancům za to,
mi silně znatelný. Je
s jakým elánem, oběta- těžké se loučit
vostí a radostí přistu- s lidmi, kteří organipují ke své práci. Velmi zaci věnovali opravdu
si toho vážím. Konec
kus svého života. Za
školního roku je i častovky písniček, bássem loučení, 12 předniček a her, za lásku
školáků čeká od září
a úsměv, co nikdy
nová životní etapa. Na nescházel. Za dobronovou životní cestu se ty a plná bříška slova
vydává i paní učitelka
vděku povídat Vám
Monča. Paní kuchařka chceme, nikdy na Vás
Květka a pan školník
nezapomeneme a za
Honza vstupují na ces- všechno Vám ze
tu důchodovou. Všem
srdce DĚKUJEME !!

Jaro u Žluťásků
Letošní zima se držela
zuby nehty a jaro se do
naší školky vkrádalo
opatrně, nenápadně a
pomaloučku. Čekali
jsme, až oschnou meze
na naší zahradě, aby ji
děti mohly při pobytu
venku využívat. Jsou
zde moc rádi a na je-

jich každodenní otázku : „Vladí, půjdeme na
zahradu?“, jsem si už
zvykla. Mají zde rozmanité vyžití – houpačky, průlezky, pískoviště, domeček dřevěný a
vrbová týpí, jezdí na
motorkách, odstrážedlech, koloběžkách i ko-

lech, hrají míčové hry
i hokej a od jara zde
mají i trampolínu, venkovní sprchu a stolečky k malování i jiným
činnostem.
Všichni společně se
snažíme svým přístupem a činnostmi, které vycházejí z pečlivě

vytvořeného školního
vzdělávacího programu
dosáhnout cílů stanovených rámcovým vzdělávacím programem.

V tématickém bloku Tři medvědi se děti seznámily nejen
s pohádkou o Máše a třech
medvědech, ale učily se rozeznávat velikosti, co je malé,
větší, největší, rozpoznávat matematické pojmy méně, více,
stejně, naučily se báseň o medvědovi, taneček Medvědice
s medvíďaty a vyvrcholením byla práce s kynutým těstem, kdy
si každý sám upleskal svého
medvěda a p.kuchařka Květuška
nám je pak upekla.
Tematický blok Moje tělo, moje smysly byl zaměřen na poznání svého JÁ. Děti se naučily
pojmenovat části svého těla a

vnitřních orgánů, snažily se pochopit na co potřebujeme smysly, učily se pojmenovat prsty na
rukou, používat řadové číslovky,
co je bacil a vitamín, k čemu je
lékárnička, proč potřebujeme
lékaře, jak pečovat o své tělo,
proč se nevystavovat nebezpečí. Naučily se báseň Až se jednou namaluju, taneček Rotace a
ve sportovní hale si procvičily
celé tělo.
V týdnu na téma Karneval se
děti seznámily s pojmy masopust, karneval a s tradicemi,
které se s tímto tématem pojí.
Vyrobily si čelové masky, papírového šaška a škrabošky. Vyvrcholením bylo Karnevalové dopoledne, kdy děti ve svých mas-

Oblíbenými tématy jsou Rodina dobré nálady. Oblékněte si ho i
a Maminka. Děti rády hovoří o
vy….
své rodině, o tom, kdo s nimi
doma žije, rády mluví o mamince, jak se o ně stará, co všechno musí doma zastat, jak mohou
doma pomáhat, aby všem bylo
dobře. Děti nakreslily svoji maminku, vyrobily pro ni keramické
sluníčko, naučily se básně a písně věnované maminkám a předvedly rodičům, babičkám i dědům vše, co se naučily na Besídce.
Na jaře si svět obléká veselý
kabátek ušitý z radosti, štěstí a

kách tančily, soutěžily a čekala
na ně i sladká odměna.
Před Velikonocemi jsme celý
pavilon oblékli do „jarního kabátku“. Děti si namalovaly výfuky vajíček, ozdobily velká papírová vajíčka u udělaly si krásné
jarní slepičky s hnízdem pro
vajíčka. Venku jsme pozorovali
první jarní květiny, které se
letos probouzely opravdu nesměle a pomalu.
Vděčným a velice oblíbeným tématem jsou Zvířátka – domácí,
volně žijící a exotická. Povídali
jsme si o tom, kde žijí, čím se
živí, jaký mají užitek, jak se o
ně staráme. Celé téma provázely básně, písně a pohybové hry o
zvířátkách. Velice oblíbená je
dramatizace pohádky Boudo,
budko, kdy se děti vžívají do
rolí zvířátek. Namalovaly si obrázek ovečky a kuřátka.
K dalším jarním tematickým
blokům patří Řemesla a Předměty a jejich vlastnosti. Děti
rozpoznávaly povolání a také
předměty, které k nim patří,
diskutovali jsme o důležitosti
každého povolání, o tom, co dělají rodiče (ne každé dítě to ví),
také o tom, čím by chtěly být,
až jednou vyrostou. Zahráli
jsme si na pekaře, děti koláče
nejen malovaly, ale také jsme si
je sami ozdobili a upekli
z opravdového těsta.

Jaro u Modrásků
… zimo, zimo, táhni pryč, se

ozývalo od Modrásků koncem
března, vyrobili jsme papírovou
Morenu – loutku zimy, kterou
jsme s radostí z nadcházejícího
jara, vynesli do potoka ve Struhách.
V tematickém bloku „Jaro už
je tu“ se děti seznámily
s jarními květinami a básněmi o
jaru. Děti hledaly květiny
v přírodě, v zahradách, malovaly
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je.
Následující blok „Ten dělá to a
ten zas tohle“, nám připomněl
důležitost každého povolání,
děti vyprávěly o práci svých rodičů, o tom, čím a proč by chtěly být, až vyrostou. Seznámili
jsme se s prací záchranářů, policistů a hasičů, děti znají telefonní čísla na záchranné složky.
Dubnové téma bylo spojené se

svátky jara, děti rozvíjely svou
tvořivost a zručnost, vyráběly
velikonoční zajíčky, zdobili
jsme výfuky technikou lepení,
mramorování, malování a posypů.
Připomněla jsem dětem tradici
velikonočních svátků, naučili
jsme se koledy.
Jedno dubnové dopoledne jsme
na přání dětí strávili v zábavním
parku Robinson v Jihlavě.

Zvoneček

Ani v průběhu jara jsme neopomněli přípravu dětí na vstup do
základní školy. Počátkem dubna
proběhl zápis do Základní školy.
Před zápisem byly starší děti
od Modrásků na návštěvě
v první třídě, ve školce je navštívila paní učitelka Beranová.
K zápisu se předškoláčci těšili a
svou první životní zkoušku složili všichni na výbornou, od září
zasednou do školních lavic. Koncem dubna jsme věnovali čas
čarodějnicím, ježibabám, hejkalům, skřítkům, činnostem a
tvořením spojeným s kouzlením
a čarováním. Seznámili jsme se
s Bílou paní a slíbili jsme si návštěvu zámku v Jindřichově
Hradci, „až se umoudří počasí“.
Druhá květnová neděle oslavuje

maminky, povídali jsme si, proč
máme své maminky rádi, kolik
práce má každá maminka, připomněli jsme si, že je důležité jí
pomáhat. Modrásci vyrobili papírové kytičky, naučili se básničky a těšili se, až je ponesou
mamince domů.
„Máme rádi zvířátka“, tematicky blok, kdy děti poznávaly
domácí zvěř na obrázcích, podle
charakteristického zvuku, pojmenovali samce, samici, mládě.
Děti znají užitek, potravu všech
hospodářských zvířat, ví, kde
žijí. Na interaktivní tabuli počítají, starší děti se orientují
v počtu první desítky, přiřazují,
pojmenují zvěř, poznávají počáteční písmena a určují počet
slabik. Téma „Všechno jede, co
má kola“, nám připomnělo

správné chování chodce i cyklisty v dopravním provozu. Poznávali jsme dopravní značky, určili, kde se dopravní prostředky
pohybují. Gitulka, Leonka, Matýsek a Filípek reprezentovali
naší školku na Dopravní soutěži
mateřských škol v Jindřichově
Hradci, umístili se na třetím
místě, Gitulka a Máťa přivezli
zlaté medaile v kategorii jednotlivců.
V polovině května a června děti
navštěvovaly plavecký kurz
v bazénu v Jindřichově Hradci,
přes počáteční nepřízeň počasí,
se na nás při poslední návštěvě
usmívalo sluníčko a děti si užily
hrátky ve venkovním brouzdališti a závěrečné jízdy
v milovaném tobogánu.

V červnu se počasí konečně
umoudřilo, první úterní ráno přivezli obětaví rodiče své Modrásky do Jindřichova Hradce.
Vydali jsme se na zámek za Bílou paní. Slečna průvodkyně si
pro nás připravila napínavé vyprávění, které zaujalo všechny
naše dětičky. Prvně nás pozvala
do pozdně gotické černé kuchyně, obdivovali jsme kašnu na nádvoří a zámecké barevné pokoje. Prohlídka končila v hudebním
pavilonu Rondel, kde jsme Bílé
paní zazpívali píseň „Na starém
hradě“. Posilněni svačinkou a

zmrzlinkou, jsme se „ po svých“
vydali do bazénu. Cestou jsme
obdivovali krásu hradu a zámku
z mostu nad Vajgarem a krmili
hladové kačenky. Výlet se nám
vydařil, jediné zklamání - Bílá
paní se nám neukázala, tak snad
někdy příště.
Třináctého června odpoledne
jsme pozvali všechny naše příznivce do naší Modráskové říše
na besídku. Připravili jsme si,
pro naše nejmilejší, program
básní, písní a tanečků. V závěru
letošní besídky jsme nezapo-

mněli pozvat Bílé paní, kterým
přinesli kopretinu galantní kamarádi skřítci. Páteční dopoledne po besídce jsme šli na výlet
ke Komorníku. Utábořili jsme se
u Havelků, kterým děkujeme za
vlídné přijetí. Děti si hrály na
hřišti, průlezkách a v rybníku.
Dopoledne bylo bez mráčku,
sluníčko se snažilo nám výlet
zpříjemnit a nám se ani nechtělo do školky na oběd. V červnu
plánujeme výlet vláčkem, Školku Nonstop a stužkování pro
školáky, cyklovýlet do Leštiny,

V srpnu končí můj pracovní poměr v MŠ Kunžak, chci poděkovat všem rodičům, kteří mi v
průběhu mé třicetileté praxe ve
školce v Kunžaku svěřovali, své
nejmilejší poklady, vážím si Vaší
přízně a podpory. Děkuji rodině,
která mě podporovala a pomáhala při různých aktivitách pro
Vaše děti. Děkuji kolegyním,
které pochopily, že nejdůležitější v mé pedagogické praxi

pro mě byly spokojené, zabavené a
zahrané děti.
Monika Smejkalová

Stránka 3

Bruslení
„Zábava, radost, hry, velké po-

kroky v bruslení…a pohyb, až
z toho mrzne voda pod bruslema.“
Od ledna do března každý čtvrtek jezdily děti od 4 let na kurz
bruslení do Jindřichova Hradce.
V letošním školním roce jsme
bruslili s HC Střelci DĚTI DO
POHYBU. Kurz je veden profesionály v oblasti ledního hokeje
a krasobruslení. Je zaměřen na
motoriku, koordinaci a radost
dětí z pohybu na bruslích, ve
speciﬁckém prostředí ledové
plochy. Po stránce zdravotní je
samotné bruslení způsob pohybu, který má pozitivní vliv na
vývoj mladého organismu. Zá-

klady, které si v raném věku děti osvojí, budou přínosem pro
jejich celý budoucí život. Děkujme vedení obce za finanční
podporu, které se nám dostává.

Bez ní by pohybové aktivity nebyly realizovatelné.

svět sluníčko, zajíčci, kytičky,
berušky, velikonoční vajíčka,
ptáčci, misky i sněhulák. Při
práci jsme probrali všechno
možné – děti, zážitky ze školky
a z domova, vaření i rození dětí.
Společně jsme si pochutnali na
skvělé kávě, čaji a připravených
dobrotách. Při druhém odpoledni následovalo malování vypále-

ných výtvorů barvami na keramiku. Obě tvořivá jarní posezení se nesli v duchu pohody.

Keramika s rodiči
Začátkem jara 12. a 26. března
jsme uspořádali ve školce
„Keramická odpoledne s rodiči“.
Již několik let máme ve školce
keramickou pec. Vše bylo připraveno: světlá i tmavá keramická hlína, špachtle, špejle,
spoustu obrázkových nápadů a
šablon. Rodiče si s dětmi mohli
udělat, co chtěli. A tak po dvou
hodinách snažení vykouklo na
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Plavání
V polovině května nám začalo
dlouho očekávané plavání, děti
absolvují pět lekcí. Učí se hravou formou základním plaveckým dovednostem, vydechovat
do vody, skákat ve vodě, padat
do vody, potápět se, orientovat se pod vodou, hledat hračky na dně bazénu, získávat
stále větší jistotu ve vodě i
pod vodou. Starší děti si užívaly i plavání ve velkém relaxačním bazénu a těší se na
jízdu na tobogánu. Všechny
tyto dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro pozdější výuku plavání. Výuka plavání při plaveckém bazénu v J. vým vzdělávacím prograHradci je v souladu s Rámco- mem. Plavání je sportem,
který působí všestranně
na rozvoj dětí a je vý-

Požární poplach
Den dětí jsme využili jako
zkoušku požárního poplachu,
aby všechny děti věděly, co dělat v případě požáru. Po svačině
za hlasitého volání HOŘÍ jsme
všichni vyběhli na nádvoří mateřské školy tzv. shromaždiště.
Vše proběhlo za
dozoru dobrovolných hasičů
Kunžak. Moc jim
děkujeme za
čas, který nám
věnovali.
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Třída Modrásků
Motto: „Dívejte se na svět dětskýma očima“

Třída Žluťásků
...dětská tvořivost je bezbřehá, hravá a krásná. Pozorovat ji, je dar.

Mateřská škola Kunžak
Sportovní 445
Kunžak 378 62
ms-kunzak@seznam.cz
Zaměstnanci:
Veronika Dobešová—ředitelka
Vladislava Hansalanderová—učitelka, zástupkyně ředitelky
Nela Sobková—pomocná učitelka
Monika Smejkalová—učitelka
Emilie Kolaříková—asistent pedagoga, učitelka
Květa Zušťáková—kuchařka
Jaroslava Drobilová—uklízečka, pomocná kuchařka
Simona Němcová—uklízečka
Marta Hájková—účetní
Jan Dobeš—školník

Co nás čeká...
Od 1.8. do 31.8. 2019 bude
mateřská škola uzavřena.
Informační schůzka všech
rodičů před zahájením školního roku proběhne
28.8.2019 v 15:00h. v mateřské škole v pavilonu u
Zeleňásků.
Všechny potřebné aktuální
informace naleznete také na
stránkách mateřské školy
www.mskunzak.cz
V příštím školním roce nás
čeká hodně nového, rádi bychom postupně začali s proměnou školní zahrady. S tím
bude souviset projekt Zkus
to zdravě. Pro děti a rodiče
bude od září připraven pro-

gram dětské čtenářské pregramotnosti a beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. V druhé polovině
roku začneme s programem na podporu Polytechnického vzdělávání v
MŠ. Čeká nás hodně zajímavých výletů .
Když se vyskytnou nějaké problémy,
obejměte svoje dítě.
Uvědomíte si, že pokud
je tu s Vámi zdravé a
šťastné, tak žádné
problémy nemáte.
Vše ostatní jsou pouze
malichernosti.

Krásné prázdniny

!

