Okénko do školky
červen

MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou

1. třída
Školní rok je už pomalu u konce a my se ani nestačíme divit, jak to všechno rychle uteklo.
Ve školce jsme ale stihli zažít spoustu dobrodružství s kamarády a někdy i trochu slziček,
ale to všechno k tomu patří. I to, že jsme o něco starší, větší a šikovnější, než když jsme
přišli poprvé do školky. V červnu jsme si užívali hlavně sluníčka, hráli jsme si
na pískovišti, chodili na zmrzlinku a těšili se na poslední výlet – za zvířátky do ZOO
Hned na začátku měsíce nás čekal karnevalový průvod městem, všichni se najednou
proměnili v piráty, princezny, berušky,…dokonce i paní učitelky. Ve školce jsme si povídali
o tom, že v ten den mají svátek úplně všechny děti na světě – jak a kde žijí, jak vypadají.
S žabkou Kuňkalkou jsme poznávali zvířátka, která žijí u vody, protože voda k létu patří.
Také jsme pomohli žabce vyčistit špinavý rybníček – učili jsme se třídit odpad.
V polovině června jsme vyrazili na výlet do ZOO, na který jsme se dlouho těšili. Byli jsme
zvědaví, jestli tam uvidíme zvířátka, o kterých jsme si povídali ve školce a viděli jen
na obrázcích.
Výlet se povedl, odjížděli jsme sice unavení, ale plní zážitků.
Se školkou a kamarády jsme se rozloučili diskotékou na školní zahradě.
Tak ahoj, školko, bylo tady príma, ale teď tě necháme chvilku si odpočinout a v září zase
NASHLEDANOU!!!
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

2. třída
Červen, aneb konec školního roku
Hurá, poslední měsíc a jsou tu prázdniny! Na to se všichni (a hlavně paní učitelky :D ) moc
těšíme. Venku je krásně a tak nám nic nebrání chodit ven a užívat si teplo a sluníčko.
Nejčastěji chodíme na písek, kde je nám nejlépe. Jinak střídáme park, cyklostezku nebo
okruh přes pole k lesu, kde stavíme domečky zvířátkům. I na školní zahradě se umíme
zabavit a pořád vymýšlíme nové a nové hry.
Na začátku měsíce jsme si povídali o zvířátkách na farmě a hned 6.6. na ní vyrazili. Bylo
moc fajn, pohladit nebo nakrmit spoustu z nich. A aby těch zvířátek nebylo málo, vyjeli
jsme 15.6. do Jihlavy do ZOO. Tak jsme si to užili úplně na maximum.
21.6. k nám přijel klaun Ferda. A byla diskotéka! Spousta radosti, tance a nadšeného
křiku. Ten týden jsme si povídali o dalších zvířátkách, tentokrát o těch pod vodou,
přesněji nás čekal podmořský svět. A protože jsme všichni moc hodní, vyrazili jsme znovu
na zmrzlinu. Tentokrát jsme se sešli i v sobotu, 25.6., protože jsme vystupovali na
festivalu Barevné město, s dvěma tanečky, které jsme nacvičili.
Další týden nás čekalo překvapení od paní učitelek. Nacvičily a zahrály nám pohádku O
perníkové chaloupce. Po pohádce jsme si společně zacvičili a zatancovali.
A bohužel už se blížíme ke konci. Balíme a odnášíme si postupně věci, připravujeme se
na loučení a jsme plní očekávání, jestli se příště zase sejdeme v té stejné sestavě.
Za ten uplynulý rok jsme se toho naučili tolik, že na nás můžou být rodiče moc pyšní!
Umíme mnohem lépe malovat, kreslit, víme jak správně držet nůžky a příbor, zvládáme
se sami oblékat a svlékat a dokážeme spolu krásně spolupracovat a vytvořit cokoliv nás
napadne. Zkrátka jsme si těch 10 měsíců užili naplno!

3. třída
ˇMáme tu měsíc červen - školní rok se nám utekl jako voda,. Těch 10 měsíců jsme si všichni společně
krásně užili, naučili jsme se spoustu nových věcí, písniček a básniček. Červen jsme začali karnevalovým
průvodem městem, naše krásné masky, sluníčko a bezva nálada prosvítila všední den. Celý průvod jsme
zakončili na hřišti , kde na nás čekala spousta her. Další týden proběhla besídka, zvládli jsme to na 1.
Všem se nám to moc povedlo. A hurá na výlet, to bylo zážitků, spousta zvířátek, prolézaček ze dřeva. Ve
vodním světě jsme viděli obrovské krokodýly a hady. Asi nejhezčí byly žirafy. Poslední týden jsme nám
paní učitelky zahrály pohádku O perníkové chaloupce.
Všem vám přejeme krásné prázdniny, spoustu zážitků a už se na vás moc těšíme, až se zase v září
uvidíme

4. třída
Jak ten školní rok utekl, skoro jsme se ani neotočili a pomalu začínají prázdniny. Ale
ještě než se vydáme směrem prosluněným dnů a léta, museli jsme zažít spousty legrace
Hned prvního začal den jako malovaný na dětský karneval, kterým jsme oslavili svátek
dětí. Byla to plejáda masek a kostýmů, zpívali jsme, tančili jsme a závěr jsme si užili
na hřišti na házené, kde jsme řádili a lumpačili. V pátek ten samý týden jsme se naopak
hodili do gala, čekalo nás společné focení a focení předškoláků.
Další týden byl opět našlápnutý akcemi, hned v pondělí jsme šli do ZUŠ, kde jsme měli
hudební program. Ve čtvrtek 8.6. jsme se sešli ráno v sedm a vyrazili směr ZOO Jihlava.
Všichni jsme se moc těšili. Počasí nám vyšlo parádní, celou ZOO jsme si krásně a
v pohodě prošli, dali jsme si malou svačinku na terase jedné expozice, obědvali jsme
u dětského hřiště, kde jsme si mohli i na malou chviličku pohrát. Ani se nám zpět
nechtělo, moc jsme si to s paní učitelkami užili.
Ve středu 15.6. nastal plně očekávaný okamžik, besídka tak trochu jinak Sešli jsme se
na házené, kde jsme rodičům, prarodičům, tetám předvedli písničky, básničky, taneček,
které jsme poctivě trénovali a připravovali se. Paní učitelky si pro nás nachystaly
překvapení – podepsaná trička všech našich kamarádů ze třídy – a my se divili, že
se musíme tolikrát podepisovat :-D
Další týden, abychom nevyšli ze cviku, nás v úterý čekalo řádění a tančení s klaunem
Ferdou. Byla to opravdu veliká legrace, všichni jsme si to moc užili. Hned další den jsme
po svačině vyrazili na vlak směr Kácov. Pan Pražák nás pozval do svého muzea
https://jawyodsazavy.cz/omuzeu. Osobně nás provedl, ukázal spoustu zajímavých věcí,
na něco jsme si mohli sáhnout a vyzkoušet. Byl to prima rychlovýlet. No a aby toho
nebylo málo, ten den se s námi předškoláky v parku paní učitelky loučily. Bylo vedro, ale
dali jsme to. Bylo to hezké, dojemné. Všichni jsme si to užili.
A co říci na závěr? My paní učitelky přejeme našim dětem, jejich rodičům a sourozencům
krásné, pohodové a prosluněné prázdniny. Ti co zůstavají v naší školce, s těmi se
uvidíme, buď jako jejich paní učitelky nebo se prostě ve školce potkáme Budoucím
školákům přejeme mnoho úspěchů ve škole, ať se vám daří, začátky nebudou
jednoduché, ale vše si zajedete, vyladíte a nebojte, ono to půjde… musí :-D
Tak hezké léto, přátelé

5. třída

Prázdniny se kvapem blíží a my si s dětmi užíváme poslední společný měsíc. Začali jsme
ho parádním karnevalem, kterým jsme oslavili den dětí. Stejný týden jsme měli focení,
abychom měli něco na památku. V dalším týdnu jsme byli pozváni na koncert ZUŠ, kde
jsme viděli, co vše se můžeme naučit, pokud skrýváme nějaký talent. Následoval
dlouho očekávaný výlet do Jihlavské Zoo, který jsme si moc užili a vyšlo nám krásné
počasí. Navštívili jsme Centrin, kde jsme mohli babičkám a dědečkům předvést naši
besídku, kterou jsme poctivě nacvičovali. V dalším týdnu jsme ji mohli konečně
předvést i našim blízkým, na což se děti moc těšily a byly velmi šikovné. Jako odměnu
jsme si zajezdili na motokárách a moc se nám to líbilo. Týden jsme zakončili
Olympiádou, které se zúčastnily tři školky a zastupovaly nás vybrané děti. My ostatní
jsme pěkně fandili. Už jsme skoro na konci června a užijeme si klauna Ferdu, šerpování
školáků v zámeckém parku a poslední společnou návštěvu knihovny. Určitě si ještě
zajdeme na zmrzlinu a opečeme nějakého buřtíka, pak už nám jen zbývá popřát krásné
prázdniny a školákům úspěšný start v jejich nové životní etapě.
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