Albrechtícek
Měsíčník

Červen 2020

Přinášíme Vám poslední vydání Albrechtíčka v letošním školním roce. Přesto, že akcí nebylo
z všeobecně známých důvodů tolik jako jiné měsíce, děti si pobyt v naší mateřské škole i tak
dobře užily.

V první půlce měsíce jsme si povídali o knihách, především o pohádkách: O Ferdovi mravencovi
a kočičích klucích Macourkovi a Camfourkovi. Učitelky kladly důraz na soustředěný poslech
s interaktivním zapojením dětí a používání předčtenářských strategií jako podporu porozumění
předčítaného textu v předškolním věku dětí. Pro uchování informací z příběhů jsme výtvarně
tvořili šneka, berušky,
kočičky,

a

nakonec

vlastní knížku. Děti si ve
své tvorbě

vyzkoušely

známé i nové výtvarné
techniky. Dle počasí se
snažíme trávit co nejvíce
času venku, kde se děti
zdokonalují ve společné
hře

a

rozhovorech

s vrstevníky, při kterých
si rozšiřují svoji slovní
zásobu.
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Do měsíce června jsme vstoupili oslavou MDD. Na zahradě jsme v našem vymezeném sektoru
dětem připravili stanoviště se soutěžemi: hody na cíl, na terč, překážkový slalom, skok do dálky,
běh s obručí, míčové hry a další. Za splnění soutěžních disciplín děti dostaly diplom a zmrzlinu.
Počasí nám přálo, všichni jsme byli spokojeni. Ve třídě jsme se pomocí puzzle seznámili
s různými národnostmi na světě, zkoušeli se domluvit s cizinci a hovořit cizí řečí. Na výzdobu
třídy jsme vytvořili „Jarní louku“. V dalším týdnu jsme se zabývali knížkami. Děti v obrázcích
vyhledávaly pohádkové postavičky, podle různě obměňovaných kartiček se snažily sestavit
a vyprávět příběh. Naučily se dvě písničky o Večerníčkovi a toho si pak vyrobily. Zdobí nám
nástěnku

ve

třídě.

Pomocí tiskátek si děti
vytvořily svoji knížku,
s rodiči si ji měly
vybarvit a „číst“.
Písničkou
slunce"

„Co

vidí

jsme

se

přiblížili životu na naší
planetě. Děti by už
měly vědět, jaké barvy
Země má, který oceán
je největší, jaká zvířata
zde žijí, že ne všichni lidé mají stejnou barvu kůže a že není dobré být sám na světě. Umíme
pohybovou písničku „Námořníci", básničku „Beruška", „Dobrý den, pane pondělí", „Želva,"
„Opička". Na známé říkance „Pan Čáp ztratil čepičku“ jsme se naučili znát některé květiny. Děti
si vyrobily dalekohled. Ten jsme pak použili při cestě do přírody (hra ve třídě) a hledali, co tam
patří a nepatří.
Poslední týden jsme věnovali opakování pohybových her, písniček, naučili se novou
„Čmeldové". Vyrobili jsme si lodičku na cestu do prázdninových rekreací.
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Měsíc červen začala třída Berušky krásným slunečným Dnem dětí. Byla to oslava na zahradě
školky plná soutěží a legrace a nechyběla zasloužená sladká odměna – zmrzlina a dárečky
pro všechny děti. Tento den se vydařil i díky krásnému počasí, všechny Berušky byly moc
šikovné a užily si to.
Následující

týden

Berušky prošly světem
knih, skládaly abecedu
a dozvěděly se, jak se o
knížky správně starat a
jak

různé

mohou

knížky
být.

Nejoblíbenější jsou ty
pohádkové.
Posledním

tématem

před prázdninami byla
Planeta Země, kam se Berušky ve třídě vypravily. Naučily se spoustu zajímavých věcí o naší
planetě, o životě na ní a o tom, jak ji máme chránit, jak se k ní chovat a jak správně zacházet
s odpadky. Berušky se už moc těší na prázdniny, na koupání a na výlety do lesa.

První den měsíce června jsme oslavili Den dětí nejen ve třídě, ale i na zahradě soutěžením
v různých sportovních disciplínách, které děti s radostí zdolávaly. Na závěr jsme si společně
pochutnali na zmrzlině.
Chtěli jsme potěšit rodiče, proto pro ně děti vyrobily dřevěný oválek zdobený barevnou ovčí
vlnou, na který si každé dítě vyšilo svůj vlastní obrázek.
Díky tomu, že máme ve třídě jednoho předškoláka, jsme uspořádali slavnost, kde jsme se s ním
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symbolicky rozloučili a popřáli mu hodně úspěchů ve škole.
Během
měsíce

celého
jsme

četli

knihu o včeličkách,
abychom

lépe

pochopili jejich život.
V době Slunovratu
jsme ve třídě slavili
Svatojánskou
slavnost, kterou jsme
zakončili školní rok.

Měsíc červen započal oslavou Mezinárodního dne dětí. Na zahradě jsme proto pro děti
připravili různé soutěže a disciplíny, jako například obíhání kuželů, házení míčkem na terč,
či přeskakování švihadel. Na konec se konalo vyhodnocení úspěchů, rozdávání diplomů a jako
sladkou tečku si děti vychutnaly zmrzlinu.
Druhý týden patřil knihám. Dozvěděli jsme se, jak taková kniha vzniká a kdo je spisovatel
a ilustrátor. Děti také měly možnost si do školky přinést svou oblíbenou knihu a seznámit s ní
ostatní kamarády. Následně jsme si z každé knihy při poledním odpočinku kousek příběhu
přečetli.
Další týden nás zavál na zahradu, kde děti pozorovaly hmyz žijící v trávě a na stromech. Všichni
byli překvapeni, kolik různých druhů hmyzu se dá na zahradě objevit a byli natolik uchváceni,
že se paní učitelky rozhodly vyrobit dřevěný hmyzí hotel. Ten byl pak společně umístěn na naší
školní zahradě.
Velkou událostí bylo pro všechny děti pasování předškoláků, které jsme si připravili ve třídě,
a to na téma Harryho Pottera. Děti z kouzelného pytlíčku hádaly otázky od chytré sovy Hedviky
a kouzelný klobouk jim pošeptal, že jsou připraveny jít do školy. Na závěr paní učitelky předaly
na rozloučenou dárečky a diplomy a uspořádaly diskotékovou party, na které nechybělo malé
občerstvení, balonky a hudba.
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Poslední společný týden jsme pak proletěli skoro celý svět a vzlétli i do vesmíru, který jsme
dětem přiblížili zejména díky dětskému dokumentu na interaktivní tabuli.

Červen byl ve třídě Žirafek ve znamení velkého loučení. Všichni naši předškoláci se v září stanou
školáky. Tento měsíc jsme zahájili oslavou MDD na zahradě ve slavnostním duchu soutěžemi a
hrami. Vrcholem dne byla sladká odměna – ZMRZLINA. Další dny si děti vyráběly tablo na
rozloučenou, jak se sluší a patří 😊. Tento rok nám děti odplouvají na loďkách do života.
Vyráběly dárky z keramiky pro rodiče – sluníčko pro štěstí a dobrou náladu. Již se seznámily
s prací na interaktivním panelu a mohly si své výtvory samy vytisknout.
Vrcholem měsíce června bylo Loučení s předškoláky. Tento rok to bohužel muselo být bez
rodičů, ale vše je zdokumentováno na fotografiích na našem webu Žirafek. Děti měly různé
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soutěže, hry a občerstvení. Při pasování obdržely v upomínku na MŠ hrneček s obrázky tříd,
naši oblíbenou knihu Honzíkovu cestu a vysvědčení.
V závěru měsíce jsme si vyprávěli o planetě Zemi, světadílech a o životě v moři. A od moře je
už jenom krůček k prázdninám.
Všem našim Žirafkám a jejich rodičům přejeme pěkné prázdniny a dětem úspěšný vstup
do základní školy.

Milí rodiče, opět Vám všem děkujeme za spolupráci během školního roku.
Děkujeme našemu dosavadnímu předsedovi výboru SRPDŠ Davidovi Lorencovi, který nám za
výbor pomáhal nejvíce, a to od samého počátku vzniku naší organizace. Věříme, že i když
v budoucnu už pro nás nebude vykonávat tuto záslužnou činnost, zůstane naší mateřské škole
i nadále příznivě nakloněn.
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Přejeme všem krásné léto a dětem pohodové prázdniny. Budoucím prvňáčkům hodně úspěchů
ve škole. S ostatními se budeme těšit na opětovné setkání na začátku nového školního roku
v září 2020.

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
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