Vážení občané Damnic,
dovolte pár slov o dění v naší krásné mateřské škole.
Podzim utekl jako voda a zimě už se také krátí dech, blíží se léto a s ním nové
radovánky a zážitky.
Období, které máme za sebou, bylo velmi plodné, plné různorodých aktivit.

Na podzim si příroda hraje s barvami, změny v přírodě nás inspirují k mnoha
činnostem s dětmi. Podzimní čas ale přináší i respirační onemocnění a nemocnost
dětí byla koncem tohoto období vyšší než obvykle.
Martin na bílém koni nepřijel, ale to nám zase tak moc nevadilo. Sníh – alespoň
ten papírový či malovaný – se přece jen v naší školce sypal. Legendu o sv.
Martinovi i zvyky, které s tímto datem v kalendáři souvisí, si děti připomínaly
v hrách, cvičení, písničkách, říkankách a pranostikách. Dramatizací příběhu si
upevňovaly povědomí o našich tradicích, rozvíjely svoje vyjadřovací i prosociální
schopnosti. V prostorách školy mohly rodiny dětí obdivovat výtvarné a rukodělné
práce – koně s Martinem, lucerničky, podkovy, sněhové vločky… Nechyběly ani
pracovní listy, které dětem připravují učitelky, aby prověřily a posílily úroveň
jejich řečových, zrakových, předmatematických či grafomotorických dovedností.
S rodiči jsme uskutečnili i Martinský průvod, na jehož konci bylo opékání
špekáčků na naší zahradě a rozdávání vlastnoručně pečených Svatomartinských
rohlíčků.
Kouzelný adventní čas je plný těšení, radosti, ale i práce. Před příchodem
svatého Mikuláše a jeho společníků jsme si vyzdobili třídu i šatnu svými výrobky,
naučili jsme se básničky i písničky.
Mikuláš děti chválil, čert připomněl jejich drobné prohřešky a anděl jim rozdal
krásné balíčky a drobné sladkosti.
Před Vánocemi jsme měli také spoustu milé a krásné práce. Vyráběli jsme
přáníčka, ozdoby, svícny a dárečky. Pekli jsme perníčky, které k Vánocům
neodmyslitelně patří.
Podíleli jsme se na rozsvěcení vánočního stromu, děti zpívaly a tančily ze všech
sil a myslíme, že se všem náš podíl na tomto svátečním okamžiku moc povedl.

Zazněly koledy, zvoneček zacinkal,
ve školce Ježíšek dárečky nachystal.
Celý advent školkou zněly koledy, které děti zpívaly s radostí a nasazením.
Vyráběly a tvořily, vánoční atmosféra se vznášela všude kolem. Vyzkoušely jsme

si vánoční zvyky a tradice. Házeli jsme botou, pouštěli lodičky z ořechových
skořápek, rozkrojili jsme jablíčko a hledal v něm hvězdičku… Příchod Ježíška
všichni očekávali s velkým napětím. Přijde, nepřijde, najde naši školku? Všechno
dobře dopadlo. Ježíšek školku našel a velké rozbalování mohlo začít.

Po vánočních prázdninách na nás čekala tajemná písmena K + M + B.
Dozvěděli jsme se příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Podle legendy to
byli velmi učení králové z Východu, kteří putovali do Betléma, kde se měl podle
starých kronik narodit nový a velmi mocný král. Nesli mu dary, největší
drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu. Cestu jim ukazovala zářivá
hvězda…
Děti vyráběly a zdobily královské koruny, protáhly si svoje těla při „cestování“ do
Betléma, různými technikami vytvářely trojici králů, starší děti poznávaly
počáteční písmena, hledaly další slova začínající stejnou hláskou jako jména
králů, zpívali jsme, stavěli hrady pro krále… Nabídka aktivit pro děti byla opět
velmi pestrá.
S tímto svátkem je spojená také tradice tříkrálového koledování, a tak i v naší
školce zazněla známá píseň, kterou jsme s radostí zpívali a učili se.
V době zimní olympiády jsme si s dětmi také zasportovali. Nesli jsme pochodeň a
zapálili oheň. Vysvětlili jsme si symboliku olympijských kruhů a představili jsme
si jednotlivé disciplíny. Celý den byl naplněn radostí ze sportování a získávání
nových dovedností. Děti si vyzkoušely hokej, krasobruslení, biatlon a střelbu na
cíl. Na konci děti obdržely medaili a vyzkoušely si, jaké to je, stát na stupních
vítězů.
Dva další týdny jsme věnovali tématu povolání a zaměstnání, řekli jsme si, jak
důležitá je hodnota lidské práce, ale také kdy a proč dospělí lidé nepracují. Stali
se z nás pekaři, švadlenky, hasiči, policisté, kuchaři. Vařili jsme a pekli, šili a
zdobili jsme tašky, které si děti odnesly domů.
V nedávném týdnu, kdy se křesťanský svět ztišuje a čeká na příchod Velikonoc,
jsme se i my pobavili u Masopustu a karnevalu. Naším hlavním cílem bylo
seznámit děti s lidovými zvyky a tradicemi v období masopustu, podporovat
smysl pro humor, společně prožít radost a pohodu. Téma dává příležitost
k přirozenému propojení všech důležitých okruhů z našeho RVP.
Konec února patřil tedy karnevalovému veselí. Zvolili jsme téma cirkusu a všech
jeho součástí. Soutěžili jsme, tančili, hráli jsme hry a užívali jsme si společné
zábavy. Z vysoutěžených žetonků měly děti radost o to větší, že si za ně mohly
koupit sladkosti a plyšáčky v připraveném stánku. Celá akce byla velmi vydařená
a děti si karnevalové dopoledne užily. Rodičům děkujeme za přípravu krásných a
nápaditých masek, díky nim byl karneval opravdu pestrý a nálada výborná.

Bohužel i naši školku neminula covidová karanténa, která ale trvala pouze
krátkou chvíli a nikdo z nás neměl nikterak vážný průběh této nemoci.
I proto doufáme a věříme, že naše vyrobené Moreny, jarní písničky a říkadla nás
správně naladí na jaro, které je již za rohem. Na našich procházkách Damnicemi
pozorujeme, jak obyvatelé krásně pečují o Damnice, jak pomalinku začínají
pracovat na svých zahradách a kolem domů a to je veliká devíza, kterou naše i
když malinká, přesto velmi aktivní a inovativní školka potřebuje. Vidět, jak velká
je hodnota lidské práce, jak je důležité žít v symbióze s přírodou nejen na naší
krásné Jižní Moravě.
A co nás čeká dále?
Plánujeme setkání s asistenčním psem, budeme se fotit jako dárek pro maminky
a babičky, organizujeme akci „Ukliďme Česko“, od května budeme jezdit na
plavání do Hrušovan nad Jevišovkou. Připravujeme posezení s maminkami na
jejich svátek. Také se těšíme na společný výlet s rodiči do Permonia
v Oslavanech.
Všechny akce, o kterých Vás informujeme, máme také vyfocené a budeme rádi,
když se na fotečky naší práce podíváte na https://www.ms-damnice.cz/.

Všechny děti i zaměstnanci naší školky Vám přejí krásný jarní čas, který, jak
doufáme, nebude již nadále zastíněn neblahými událostmi, které teď prožíváme.
Přejeme mír celému světu!

