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25. května jsme znovuotevřeli naši mateřskou školu. Přesto, že její otevření proběhlo
za určitých omezujících bezpečnostně-hygienických opatření, je na všech dětech
i zaměstnancích vidět, že na otevření školky se všichni netrpělivě těšili. Do konce školního roku
již nebudou probíhat žádné školkové akce. I tak však všechny třídy žijí svým aktivním
programem, vzdělávání dětí není potlačeno.

Po dlouhém odloučení se opět děti z Medvíďat setkaly. Přivítání v mateřské škole bylo velmi
pěkné a obešlo se bez slz. Děti se rychle přizpůsobily novým hygienickým opatřením.
Od

pondělí

už

společně

opět

vyrábíme,

zpíváme, hrajeme si a
učíme

se

také

novou

básničku o správném mytí
rukou. Snažíme se trávit čas
venku,

a

to

v odpoledních

převážně
hodinách.

Už se moc těšíme, co nám
přinese následující měsíc
červen.
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Znovuotevření naší školky jsme přivítali s radostí. Děti rychle pochopily a přijaly nezbytná
hygienická opatření a některá nová pravidla, zejména týkající se pobytu ve vymezeném
prostoru na zahradě. Rádi se potkáváme s „maskovanými“ rodiči, což se zpočátku samozřejmě
neobešlo bez menších problémů s identifikací "
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Po rozhovorech s dětmi, jak prožívaly dobu „koronavirovou" v péči rodičů, jsme se přesunuli
k tématu „Cizokrajná zvířata“. Prohlíželi jsme si encyklopedii, vyhledávali o zvířatech
zajímavosti. Učili jsme se básně Opička, Želva. S písničkou „Pět minut v Africe " jsme čarovali
a odlétali a dozvídali se legrační věci. Také jsme se poučili, že i malý a slabší dokáže pomoci
tomu většímu a silnějšímu. Na zahradě si děti stavěly na pískovišti, trefovaly se do terče, mohly
využít prolézačky, pavučinu a prostor k běhání a k hraní fotbalu. Pro nepříliš vlídné počasí jsme
si však pobyt venku tolik neužili, o to více jsme si zahráli společných her ve třídě. Na nástěnkách
dosud visí obrázky vytvořené v březnu. To zatím bereme jako vzpomínku, než je nahradíme
obrázky novými, aktuálními.
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25.května se konečně zase otevřela třída Berušek. V ranním kroužku učitelky děti seznámily se
základními

hygienickými

opatřeními (mytí rukou, používání
dezinfekce, pohybu v prostorách
budovy a zahradě). Děti se
do školky už moc těšily. Celý týden
si zpíváme, hrajeme a učíme se
o

kvetoucí

přírodě

a

jejích

barvách. Hodně času trávíme
na naší nové krásné zahradě
školky, což se Beruškám velmi líbí.

Poslední týden v květnu jsme se opět po dlouhé době sešli téměř v plném počtu ve třídě
Včeliček. Byli jsme rádi, že jsme zase všichni spolu.
Začali

jsme

číst

knížku

„Maminka Země“, se kterou
prožíváme život kytiček a
broučků.

Prostřednictvím

her, dramatizací, tanečků a
malování

barvami

se

snažíme co nejlépe prožívat
nejbarevnější měsíc v rocekvěten.
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Po znovuotevření školky jsme se ve třídě Lvíčat všichni rádi opět sešli. Nadšené byly děti i paní
učitelky. Děti se těšily na své kamarády, se kterými si mohou hrát ve třídě plné hraček
a na zahradě. Na paní učitelky, se kterými rády tvoří, hrají různé pohybové hry, zpívají, plní
úkoly....
V ranním kroužku učitelky děti seznámily
se základními hygienickými opatřeními
(mytí

rukou,

používání

dezinfekce,

pohybu v prostorách budovy a zahradě).
Všichni jsme byli mile překvapeni, že děti
jsou s danou situací obeznámeny rodiči.
Potěšilo nás také, že děti i přes delší čas
mimo školku už fungovaly tak, jako by
žádné volno nebylo. Děti se přivítaly
s novou paní učitelkou Hanou Kolajovou,
kterou znají ze třídy Žirafek.

Sice nám končí květen, ale můžeme klidně zavolat „hurá do školky“. Po dvou měsících se nám
vrací náš běžný život, na který jsme byli zvyklí. Dnes můžeme říct, že si umíme vymydlit ruce
jako doktoři před operací. Víme, k čemu je dobrá dezinfekce a že při kašlání si zakrýváme ústa.
Víme také, co znamená dodržování určených pravidel v kolektivu a jejich význam. Pochopili
jsme důvod nových pravidel v jídelně a na školní zahradě. Jsme připraveni na vstup do základní
školy a do života.
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V květnu jsme stříhali, lepili,
vytvářeli pracovní listy na novém
interaktivním panelu, popisovali
jsme

cizokrajná

zvířata

a opakovali znalosti o domácích
a hospodářských zvířatech. Teď
už nás jen tak něco neporazí "
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Začátkem měsíce června každá třída, tentokrát samostatně, oslaví na školkové zahradě
Mezinárodní den dětí. Oslava se plánuje na dopoledne, všechny děti opět dostanou odměny.
Jak jsme slavili, Vám popíšeme v červnovém Albrechtíčku.

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ

Jakékoliv náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové
na email leiblovalada.msalb@seznam.cz
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