Zvoneček
Milí rodiče, přátelé mateřské školy,

zima 2020

cestu. Nepotřebné „věci“ jsme nechali odplout a snažili si udržet
to hlavní—zdraví.

v minulém roce jsem
Vám zde přála klidný
adventní čas strávený
se svými nejbližšími.
V tu dobu jsem ještě
netušila, že právě čas
strávený s rodinou, kamarády a přáteli bude
v tomto roce takovou
vzácností.

Přeji nám všem, ať si dokážeme zachovat radostný život. Važme
si drobných radostí, které život poskytuje.
Veronika Dobešová

„Život je jako řeka razící si cestu od pramene k oceánům. Občas
si lebedíme v zátoce a
jindy bojujeme v peřejích.“
V letošním roce jsme
převážně bojovali a
hledali tu správnou

Podzim u Žluťásků
Nejsme malí uplakánci, adaptační režim
jsme zvládli i bez maminek. Umíme si hrát,
cvičit, zpívat, tancovat, ale také kreslit,
malovat, plnit úkoly,
stavět z kostek hrad
a o panenky pečovat.
Pěkně jíme, dobře
spíme, učíme se dodržovat školková pravidla, která jsme si

společně vytvořili.
Ještě trošku potrénujeme hlasitý
pozdrav, slovíčka děkuji a prosím a také
maličko vylepšíme
úklid. A až si zvládneme umýt ruce bez
potopy, budeme
téměř dokonalí. Při
vycházkách sledujeme, jak se každé roční období příroda mě-

ní a získáváme základní poznatky o
světě kolem nás.
Zaměřujeme se na
význam ovoce a
zeleniny pro zdraví. Poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli se
děti učí hmatem,
čichem, zrakem i
chutí. Pan Beran

nám přinesl na zahradu
ježka. Děti mu udělaly
pelíšek z listí a věříme,
že u nás přečká zimu.
Třeba najde i svůj nový
domeček tzv. ježkovník,
který mu v zahradě přibyl. Často nám kouká do
oken veverka, dali jsme
ji pod strom lískové
oříšky a písničku Veverka Čiperka děti zpívají
jen pro ni.

Podzim u Modrásků
Uplynulý podzim nám u Modrásků přinesl spoustu krásných chvil strávených ve
venkovním prostředí. Často jsme navštěvovali okolní přírodu, lesy, louky.
Přírodní materiály nám byly velikou
oporou pro činnosti, jako je například
stavba domečků pro skřítky. Sbírali
jsme listí pro výzdobu naší třídy. Děti
se učily samostatnosti při navlékání jeřabin, či šípků. Na zimu jsme si usušili
křížaly z jablek ze stromu školní zahrady. S dětmi jsme se také velmi často věnovali předčítání, kde jsme využívali různých pomůcek a metod k tomu
určených. Daleko více dbáme na hygienická pravidla, dodržujeme pitný režim,
často ve třídě větráme, většinu času
se snažíme trávit venku. Modré kytičky

umístěné nad umyvadly nám ukazují správný
postup mytí rukou. Většina dětí ve třídě
spolupracuje při mytí rukou a motivuje se
k přesným postupům. Dodržování pravidel
nám dodává jistotu, že se vůči pandemii
umíme bránit a dokážeme si společné chvíle
ve třídě naplno užívat.

Podzim u Zeleňásků
Babí léto nám přálo, tudíž jsme mohli trávit spoustu času venku a užívat si skoro letního počasí, pískoviště, houpaček, prolézaček a společných her s kamarády. Ochutnávali
jsme ovoce ze zahrady, pozorovali měnící se podzimní přírodu. Z barevných listů si stavěli originální obrázky, obtiskovali jablka, listy. Povídali jsme si o podzimu na poli, zahradě i v lese. Zahráli jsme si pohádku o Veliké řepě a zažili spoustu legrace. Naučili
jsme se nové básničky, říkanky a písničky. Tělo jsme si protáhli při rozcvičkách a cvičení s obručemi i míčky. Baví nás modelovat, kreslit, malovat. Bohužel byl u nás koronavirus nevítaným hostem a podzimní radování nám zkrátil. Ale věříme, že adventní čas
si náležitě užijeme.

Předškoláci
Na děti předškolního věku se vztahuje povinná docházka do mateřské školy. Jsme si vědomi, že v tomto období je těžké plnit povinné předškolní vzdělávání. Některým dětem to
nedovolují zdravotní problémy, situaci komplikuje i karanténa nebo jen strach rodičů, kdy
nechtějí, aby děti pobývaly ve větším kolektivu. Proto jsme všem předškolákům připravili a
rozdali tzv. složku pro předškoláky. Mají zde seřazené systematicky témata, která nás
budou provázet až do ledna příštího roku.
Na webových stránkách www.mskunzak.cz je pro předškoláky, ale nejen pro ně, zřízena
sekce s názvem PŘEDŠKOLÁK. Každý týden je aktualizovaná a děti mají možnost nahlédnout a plnit „úkoly“, přečíst si s rodiči pohádku a naučit se básničku jako jejich kamarádi
ve školce.
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Realizace přírodní zahrady „Křídla motýlí“

Mateřská škola Kunžak ve spolupráci s obcí Kunžak získala na začátku letošního roku
grant z Fondu životního prostředí ČR na vybudování přírodní zahrady převážně naučného
charakteru. Zahradu využívají děti celoročně a záleží nám na smysluplném využití, aby zde
děti měly zázemí pro svůj všestranný rozvoj a posílily si tím vztah k přírodě. Realizace zahrady byla zadána firmě STROMMY a letos 29.října byla úspěšně dokončena. Z výsledku
máme velkou radost. Na zahradě nám přibyla přírodní učebna s tabulí, bylinková spirála,
ježkovník, pozorovatelna, tři vyvýšené záhony, spousta jedlých keřů, dva kompostéry a
mnoho dalších okrasných keřů a lučních kytiček. Bohužel nám na podzim situace nedovolila
zahradu oficiálně otevřít, ale věříme, že na jaře bude situace příznivější a společně s dětmi a jejich rodiči zahradu po zimním spánku probudíme a přivítáme.
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Třída Zeleňásků
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Mikuláš, tradičně, netradičně
Máme rádi a ctíme české
tradice. Letošní rok
jsme mikulášskou tradici
pojali malinko jinak, pohádkově. Přijel k nám pan
Jiří Reindl, ( Vám známy
pod uměleckým jménem
Divoloď) a přivezl dětem vzkaz od Mikuláše a
společně se svými loutkami dětem zahrál pohádku—Jak Mikuláš k
čertovi a andělovi přišel.
Přiblížil dětem, co je
opravdovým smyslem Vánoc a pomyslně jsme společně otevřeli dveře vánočnímu času.

Vánoce přicházejí
Podzimní dny se krátí a
když je z dálky slyšet
cinkání podkoviček bílého koně sv. Martina, je
to pro děti první znamení blížících se Vánoc.
Příběh o temnu, světle,
soucítění s druhými a
ochotě rozdělit se,
jsme oslavili, jako již
tradičně, hledáním zimních vloček, které nám
sv. Martin na zahradě
schoval. Vločkami si děti ozdobily vánoční
strom na nádvoří mateřské školy jako symbol vzájemné sounáležitosti.
Najděte i vy v tomto
těžkém období podzimního šera světýlko, které vám ukáže cestu
k pozitivním myšlenkám.

Děkuji všem svým zaměstnancům za srdečný přístup
k práci. Díky jejich velké snaze vládne v celé mateřské škole vánoční nálada a v každé třídě to voní Vánocemi.
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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—asistent pedagoga, učitelka ped. překryvy
Bc. Marie Straková—učitelka
Lucie Bergmannová—učitelka
Emilie Kolaříková—učitelka
Daniela Adamcová—školní asistent
Blanka Kopřivová—kuchařka
Jaroslava Drobilová—uklízečka, pomocná kuchařka
Věrka Šárová—uklízečka
Marta Hájková—účetní
Miroslav Anderl—školník

Co nás čeká...

Děkujeme!

Od 23.12.2020 do 3.1. 2021
bude mateřská škola uzavřena-vánoční prázdniny.

Ráda bych zde poděkovala rodičům
Annie Křenovské za finanční dar,
který mateřské škole věnovali.
Panu Doupníkovi za vánoční stromky, budou ozdobou venkovních prostor po celý adventní čas.
Paní učitelce Vlaďce a jejímu manželovi za výrobu strážných andělů.
Všem rodičům děkuji za vstřícnost, důvěru, spolupráci a každé
milé slovo.
„
Životní síla není síla svalů, je to síla ducha, odvaha v srdci a pokora k
životu.“
Přejeme Vám v Novém roce hodně
zdraví a životní síly.

Všechny potřebné aktuální
informace naleznete na
stránkách mateřské školy
www.mskunzak.cz
Prosím rodiče o pravidelné
sledování aktualit!
Kurz bruslení se v příštím
roce konat nebude.
Další aktivity, např. kurz plavání, divadla a výlety se uskuteční, pokud to aktuální situace dovolí.

Děti a zaměstnanci MŠ Kunžak

