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MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou 2022



Rok nám utekl jako voda a už máme posledních pár dní do Vánoc.

První prosincový týden, jsme věnovali pohádkám, které k zimnímu času patří. Povídali jsme
si jaké známe pohádkové postavy a malovaly jsme si je. Zapálili jsme si první svíčku
na adventním věnci a navštívil nás Mikuláš s Čertem a Andělem, ale jelikož jsme byli všichni
hodní, nikoho si neodnesl a každý dostal nějakou dobrůtku. V druhém týdnu jsme si opět
společně zapálili další svíčku na adventním věnci a povídali jsme si o vánočních tradicích
s Krtečkem a Andělem, který ho přiletěl navštívit. Dočkali jsme se třídní besídky, na kterou
jsme všichni pilně trénovali a těšili se. Pro většinu dětí to bylo první vystoupení před více
lidmi a všechny to zvládly na jedničku. V průběhu týdne jsme si vytvořili andílky na papír
 a vyzdobili jsme si s nimi šatnu. Na procházkách jsme pozorovali vánoční výzdobu a na
zahradě si užívali sněhové nadílky. Předposlední týden a třetí svíčka na věnci. Povídali jsme
si o svaté Lucii a známém pořekadlu. Každý si vyzdobil svou ozdobu z papíru, s vánočně
laděnými listy jsme si procvičili počítání do pěti a barvy. Hráli jsme různé hry a zpívali koledy
a vánoční písničky. Společně jsme si upekli perníčky, každý válel a vykrajoval, výsledek 
se nám moc líbil.) Poslední týden už jsme v malém počtu, ale i přesto nás přišel navštívit
Ježíšek a nadělil nám nějaké nové hračky do třídy. Už se moc těšíme, jak si s nimi v novém
roce všichni pohrajeme.

Všem přejeme krásné a pohodové Vánoce, plné klidu a kouzelných překvapení a do nového
roku to nejcennější, zdravíčko!

Lucka a Maruška.

třída1.



Prosinec, měsíc plný očekávání, napětí a nakonec plný rozzářených očí u vánočního
stromečku a to nejen u nás dětí, ale i vás dospěláků.
Začněme popořádku, ani letos naši školku nevynechala trojice čert, Mikuláš, anděl… zlobidla
slíbila, že se polepší, nakonec všichni byli pochváleni a dostali sladkou ale i zdravou odměnu.
Další dny se odrážely v duchu besídky, nacvičování, zkoušení tanečků, básniček, tanečků.
 A pak nastal čtvrtek, den D, my děti to tolik nebraly, ale paní učitelky měly trochu strach,
aby vše klaplo, jak má. A co myslíte, klaplo a na jedničku třikrát podtrženou. My děti jsme
byly šikovné a všem přítomným se naše besídka líbila natolik, že nás odměnili velkým
potleskem. Další týden přišlo na řadu vánoční tvoření nás dětí a rodičů. Sešlo se nás asi 10
dětí s rodiči, vyráběli jsme ozdoby na stromeček, stromeček ze špátlí, adventní věneček
 z papíru a ozdobili si skleničku na svíčku. 
Závěr školkové docházky v tomto roce se nese v duchu velké nemocnosti dětí. Ale i přesto k
nám přešel Ježíšek a přinesl spousty nových hraček a stavebnic. Teď si je musíme všechny užít
a vyzkoušet

Milí přátelé, za druhou třídu Vám všem, vašim blízkým přejeme krásné a pohodové vánoční
svátky, ať si každý pod stromečkem najdete to, po čem toužíte. A v tom novém roce si všichni
přejme hlavně zdraví, pohodu a nadhled.

2. třída



3. třída

Měsíc prosinec nám přinesl plno zážitků. V prvním týdnu nás navštívil Mikuláš se svým
doprovodem. Některým z nás ukápla slzička, když se jich pekelník ptal, jestli byli hodní, ale
všechno dobře dopadlo, slíbili jsme, že se polepšíme, budeme pomáhat rodičům i ostatním,
za to nás andílek odměnil malou dobrotou.
8. prosinec byl pro nás významným dnem, čekala nás besídka pro rodiče. Přesto, že někteří z
nás měli velkou trému, zvládli jsme to na jedničku a rodiče i paní učitelky na nás byli hrdí.
Pro některé z nás to byla dokonce premiéra...
Konec měsíce se nesl ve vánočním duchu, ozdobili jsme si stromeček, vyráběli různé dárky 
a vánoční ozdoby, užívali si sněhu plnými doušky, ale hlavně jsme se moc těšili na Ježíška.
 Až se opět sejdeme po prázdninách ve školce, budeme si vyprávět naše zážitky z Vánoc.

    Všem přejeme krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2023

                                               Kamila, Eva a Iva



Měsíc, který je spojený s Vánocemi, utekl velmi rychle. Nejprve jsme zaslechli ve školce slabé
cinkání, které ohlašovalo příchod Mikuláše a jeho doprovodu. Některé děti musely slíbit, že
se trochu polepší, ale všichni si nakonec odnášeli malou nadílku.
S nadílkou jsme nezapomněli ani na ostatní. S pomoci rodičů jsme připravili dárky 
do krabice, jeden pro dívku 9 – 10 let, druhý pro chlapce 7 – 8 let. Také zvířátka nepřišla
zkrátka, tak byly do útulků v Kutné Hoře a Úmoníně doručeny pelíšky, deky, misky i dobroty
pro kočičky a pejsky.
Ve třídě jsme se pilně učili básničky, písničky a tanečky a pak, 7. prosince, děti přivítaly své
nejbližší na andělské besídce. Rodiče tak mohli sledovat trochu lenivého anděla Jonáše
 i malinko rozverného Petronela, ale i mnoho dalších andělů a andělek. Za jejich snažení 
je obecenstvo ocenilo obrovským potleskem. Se stejným pásmem příběhů, písniček a básní
jsme potěšili o den později babičky a dědečky v Centrinu. V závěru tohoto setkání jsme si
společně zazpívali několik vánočních koled.
Děti se dozvěděly něco málo o tom, co je vlastně Advent, jaké zvyky a obyčeje k adventnímu
času patří, proč se zpívají koledy a proč se peče cukroví. S knížkou 24 adventních příběhů 
o Trdlíkovi, Zmatlíkovi a dalších andílcích a jejich přípravách ve vánočním nebi, ubíhalo
čekání na Vánoce o ještě něco rychleji. No a nakonec se děti dočkaly, do školky přišel Ježíšek
 a pod stromeček nám nadělil dárky. Tak dětem přibyly nové stavebnice, do kuchyńky krásné
cukrovinky (lákaly svým provedením k ochutnání) a také nový malý robot Ozobot pro
seznamování s jednoduchým programováním
Přejeme všem dětem i rodičům příjemné svátky, hodně zdraví a lásky a taky nějaké ty dárky.
Rodičům pak děkujeme za pomoc a podporu v roce 2022.
      Bohunka, Alenka, Jarmilka

4. třída



A zase po roce jsou tu opět Vánoce...

   Ta kouzelná, předvánoční atmosféra je cítit všude. I ve školce se těšíme na Ježíška...
   Také čerti, Mikuláš a anděl se na nás přišli do školky podívat. Děti jim společně
zazpívali písničku a přednesli básničku...
   Pravidelně s dětmi jezdíme bruslit do Ledče n.S.
   Připravili jsme výrobky na výstavu na poště, vyrobili  přáníčka pro naše seniory
 v Centrinu. Nacvičili besídku, ozdobili stromeček i celou třídu...

  Takový malý, školkový předvánoční shon...

Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší...  

 
Šárka, Tereza a Jana

5. třída



Zaměstnanci MŠ
 přejí všem

 šťastné Vánoce


