Okénko do školky
květen

MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou

1. třída
Měsíc květen jsme zahájili dopravní výchovou. Na dopravním hřišti bylo fajn,
ve třídě jsme závodili na odrážedlech, což se dětem moc líbilo. Samozřejmě
jsme mysleli i na naše maminky s malými dárečky k jejich svátku.
Venku nám rozkvetly stromy a spousta keřů a květin, tak bylo co pozorovat
a poznávat.
Jací jsme sportovci ukázala školková olympiáda. Závodilo se v běhu, skoku
z místa do písku a hodu tenisovým míčkem. Sportovci byli náležitě odměněni
i zmrzlina byla. Na farmě v Krasoňovicích bylo krásně, celé dopoledne mezi
zvířátky si děti užívaly. Někteří jeli poprvé autobusem, tak bylo mnoho
radosti. Pan farmář Jirka nás pustil i do velkého traktoru -to byl velký
zážitek.
Pro maminky, tatínky, babičky....nacvičily děti s paní učitelkami:
"Broučkovou besídku." Pásmo básniček, tanečků, písniček a her. I za tu byla
sladká odměna.
Z vystoupení měli všichni velikou radost a odměna potleskem potěšila.
Na poslední měsíc máme ještě plno akcí a překvapení, všichni se na ně těšíme.
Děláme velké pokroky a to je pro všechny obrovská radost.

2. třída
Hned zkraje měsíce května jsme vymýšleli, jaký dárek připravíme pro
maminky k jejich svátku. Nakonec si každý zasadil do ozdobného květináče
afrikán a vyrobil přáníčko. Maminky byly překvapené a měly radost.
Další týden k nám přijelo divadélko Kůzle. Pohádka byla hudební, krásná
a užili jsme si plno legrace. Celý týden jsme se pak učili poznávat hudební
nástroje podle sluchu, vzhledu a taky jsme uspořádali velký koncert.
S paní učitelkou jsme chodili cvičit ven na hřiště. Trénovali jsme hod míčkem,
závodili v běhu a skákali do písku. To se nám moc hodilo, protože 19. 5. byla
dopoledne velká Olympiáda. Všichni jsme dostali medaili a malý dárek.
Hned další den k nám přijeli na návštěvu dvě studentky. Učily nás, jak si
správně čistit zoubky, jaké potraviny jsou zdravé a které bychom neměli jíst
moc často.
Každou volnou chvíli jsme nacvičovali besídku, starali se o náš záhon, na
který jsme zasadili jahody, kedlubny a salát.
A nejlepší bylo, že jsme si všichni došli na výbornou, točenou zmrzku!!

3. třída
Měsíc květen začal přípravou na Den matek, děti vyráběly přáníčka, kreslily
svoje maminky a také přesazovaly kytičky, které maminkám udělaly velkou
radost.
V dalším týdnu jsme si povídali o mravencích a jejich kamarádech. Při našem
výletu vlakem do osady Omaha, jsme pozorovali hmyz a přírodu a viděli
spoustu zajímavých broučků. V osadě jsme prozkoumali teepee a opekli si
špekáčky. Kochali se pohledem na řeku Sázavu a krásné okolí. Dalším
týdnem jsme navázali na obrázky z teepee a vydali se po stopách dinosaurů.
Svoji zdatnost jsme ukázali při školkové olympiádě, kde jsme předvedli
úžasné výsledky a hlavně týmového ducha a smysl pro fair play. No a konec
měsíce nás čekal výlet na farmu Krasoňovice. Pro mnoho z nás to byla první
zkušenost úzkého kontaktu se zvířátky z farmy. Kravičky, prasátka, koně,
slepice, husy, králíky, pštrosy - to všechno jsme měli na dosah ruky a
spoustu zvířátek jsme si mohli také pohladit. Byl to úžasný zážitek a hlavně
jsme viděli, jaká je to obrovská dřina. Také jsme viděli ukázku dravců na naší
školní zahradě. Došli se podívat do vodáckého muzea a na zmrzlinu. Na závěr
měsíce nám paní učitelka přinesla včelí plástev a my měli možnost ochutnat
med.

4. třída
Květen, měsíc lásky, sluníčka a dobré nálady, která nás ve školce opravdu
neopouští. Tento měsíc byl plný krásných a zajímavých akcí.
První takovou akci jsme si zrovna, když začalo pršet jako z konve. Na naši třídu
přišla řada později, to se počasí umoudřilo. A o čem to píšu? Přijel pán s dravci
a sovami. Řekl nám o nich spoustu zajímavých informací, ukázal nám je,
některého jsme si mohli pohladit, jiného jsme si prohlédli v letu, jak umí lovit
svou kořist.
Další týden začal pohádkou od Divadélka Kůzle. Byla krásná, veselá, poučná,
zazpívali jsme si a zatančili. Dobře jsme pobavili. Za další 2 dny jsme šli na
pravidelnou návštěvu do městské knihovny. Paní knihovnice pro nás měla
připravený zajímavý program o třídění odpadů. Na závěr naší návštěvy jsme
si mohli půjčit knihu domů. To jsme měli radost.
Výlet, my tak rádi jezdíme na výlety. Tentokrát to bylo na Farmu Bláto. Tam
se nám moc líbilo, Karolína, která nás provázela, byla velice milá, vše nám
s nadšením ukázala a vysvětlila. Viděli jsme páva, jak roztáhl ocas, kravičky,
telátka, nakrmili jsme si kozy, oslíka, králíky a morčata. Moc se nám to líbilo
a budeme doufat, že se sem povídáme buď se školkou, školou nebo rodiči.
V pátek po výletě nás čekala školková olympiáda. Protáhli jsme svaly a šli jsme
na 3 sportovní disciplíny s velkým odhodláním a nasazením. Ale jak říkají paní
učitelky, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se… Všechny nás soutěžení bavilo. A
čem jsme soutěžili? Hod tenisákem do dálky, skok z místa a běh. Na závěr, za
odměnu jsme šli na zmrzku, ooo ta byla výborná. Každý sportovec dostal malou
odměnu.
A od sportu k hygieně. V pátek přijely dentálnní hygienistky. Naučili jsme se
správně čistit zoubky, vyzkoušeli jsme si to na dráčkovi Zubíkovi a na zataveném
papíře, kde bylo spoustu kazů. Poté jsme šli do umývárny a ukázali jsme, jak my
sami si zoubky čistíme. Kde to bylo potřeba, paní nás opravily a snažily se nás
to naučit správně. Děkujeme.

5. třída
Jaro máme v plném proudu a už jsme na konci května, který byl opět plný
zážitků a nových věcí. Začali jsme ho krásným tématem, a to rodina, která je pro
nás všechny velmi důležitá. Ve školce jsme přivítali maminky a společně jsme si
vyrobili něco na památku. Ve stejném týdnu jsme si užili výlet na Farmu Bláto,
kde jsme se seznámili s místními zvířaty a nahlédli jsme i na výrobou lahodného
sýra. Dalším zážitkem pro nás byla návštěva dravců, která se nám velmi líbila.
V druhém květnovém týdnu jsme se seznamovali s naším tělem, opět jsme měli
zpestření
a navštívilo nás Divadélko Kůzle s hudebním pořadem, hezky jsme si zazpívali
a zatancovali. Následovala pravidelná návštěva knihovny, kde pro nás byl
připravený program o třídění odpadu. V druhé půlce května jsme si zasportovali
a zúčastnili se Školkové olympiády, kde jsme nikdo nebyl poražený. Také jsme
měli přednášku o správném čištění zubů a jak je chránit. Nezapomněli jsme na
Světový den včel, které jsme si vyrobily z papíru a vyzdobili si tak naši školku.
Poslední týden jsme věnovali životu na louce a poctivému trénování na besídku,
kterou pomalu ukončíme tento krásný školní rok.
Lucka, Šárka, Iva a Janička.

Špenátový quiche bez mouky
Suroviny:
1/2 cibule
200 g žampionů
1 čl olivového oleje
4 hrnky čerstvého špenátu
1 hrnek cottage sýru
4 vejce
1/2 hrnku strouhaného sýru
pepř
červená paprika
sterilovaná kukuřice
sůl podle chuti
Na pánvi na lžičce oleje orestujeme cibulku, papriku a přidáme k ní nakrájené žampiony.
Opékáme je asi 3 minuty, potom přidáme špenát.
Mícháme, dokud špenát nepustí všechnu vodu a zůstane téměř suchý. Když je směs suchá,
odstavíme ji z tepla.
V míse rozmícháme vejce s cottage sýrem, strouhaným sýrem a kořením a kukuřicí.
Nakonec přidáme špenátovou směs a pořádně promícháme.
Těsto nalijeme do dortové nebo jiné zapékací formy, která je vyložená papírem na pečení a
dáme péct na 170 stupňů po dobu 30 minut, dokud nezačne seshora quich hnědnout.
Do quiche můžete dle chuti přidat rajčata, olivy, kozí sýr, chřest nebo uvařené maso.

