Zprávy skřítka Všetečky
Občasník č. 6

Je tady měsíc květen a coby dup tady bude léto a s ním prázdniny.
Pojďme si spolu se skřítkem Všetečkou zavzpomínat, co jsme v tomto pololetí spolu
prožili.
KARNEVAL
Ve středu 16. února nás navštívilo divadlo Tetiny – Klotylda s Matyldou nás balily
během našeho Karnevalu. Zpívali jsme s nimi a tancovali na veselé písničky. Nechyběly
ani soutěže a hezké odměny.
Rodiče dětem nachystali krásné masky a děti si karneval moc užily.

PROJEKTOVÝ DEN S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU
Ve čtvrtek 24. února navštívily děti ze třídy
Motýlků dopravní hřiště na Riviéře. Poznávaly zde
značky a seznámily se s různými dopravními
situacemi.

V březnu jsme se zaměřili na informovanost rodičů ohledně zápisu dětí do školy.
BESEDA S ŘEDITELKOU A UČITELKOU ZE ZŠ NÁM. MÍRU
V úterý 15. března se rodiče budoucích školáků seznámili, co by měly děti
před nástupem do školy umět a mohli se zeptat na
vše, co je s tímto tématem zajímalo.

PROJEKTOVÝ DEN – ODEMYKÁNÍ ZAHRADY
Ve středu 30. března jsme slavnostně odemykali zahradu. Děti si vyrobily klíč, kterým
odemykaly stromy a keře na zahradě MŠ.
Řekli jsme si názvy stromů a na jaké plody
se můžeme společně těšit.
Udělali jsme si dřevěnou zahrádku, do které
děti zasely naklíčený hrách, sazeničky
bylinek a dýně. Děti zahrádku zalévají,
pečují o ni a sledují, jak rostliny rostou
a mění se.

SPORTÍK
Od 17. března začaly opět přihlášené děti chodit cvičit
na Biskupské gymnázium se Sportíkem.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Plánovaný termín návštěvy knihovny J. Mahena se z důvodu
nemoci přesunul z března na duben. V programu se děti
seznámily s tradicemi a zvyky Velikonoc a poté si vyrobily
každý svého beránka. Děti si prohlédly knihovnu, zopakovaly
si, jak se v knihovně máme chovat a vypůjčili jsme si knihy,
které se dětem líbily a ze kterých jsme si v MŠ před spaním
četli.

DIVADLO V MŠ
Dne 6. dubna nás navštívil Pohádkový dědeček s Kašpárkem a zahráli nám loutkové
divadlo O ztracených princeznách, ty pak naštěstí Kašpárek zachránil před drakem
a čertem. Děti Kašpárkovi radily, co má dělat a jaká zaklínadla k záchraně použít.
Pohádka se moc líbila.

VELIKONOČNÍ BESÍDKA V MŠ
Před Velikonocemi si děti ve velké herně zazpívaly velikonoční písně a zarecitovaly
koledy, které se k blížícím svátkům naučily. Poslechly si příběhy z knihy Velikonoce –
historie-zvyky a tradice. Děti si vytvořily krásné přání a dáreček.

LETOHRÁDEK MITROVSKÝCH
Ve středu 20. dubna navštívila třída Motýlků
Letohrádek Mitrovských, děti si prohlédly výstavu
Československá NEJ, kterou doplňovaly figurky
Igráčků. Doplňkem hlavní expozice byla legendární
stavebnice SEVA, ze které byly postaveny modely
lidské kostry, Napoleona, Draculy, exotických zvířat,
dopravních prostředků, kuchyňského náčiní, a další.
Dětem se výstava moc líbila.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ
Ve dnech 2 a 3. května proběhl sběr
přihlášek nových dětí /zápis do MŠ.
Přejeme novým dětem, aby se jim v MŠ
líbilo.

NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY ZŠ
Dne 4. května navštívily děti ze třídy Motýlků l. třídu ZŠ na Mírově náměstí. Prohlédly
si, jak škola vypadá, co vše se ve třídách nachází, co budou do školy potřebovat
za pomůcky. Děti ze základní školy jim připravily úkoly, které pak plnily.

BESÍDKA KE DNI MATEK
Nezapomněli jsme ani na naše maminky a jejich svátek jsme oslavili na besídce dne
11. května. Na besídce děti recitovaly, zpívaly a tancovaly. Předvedly rodičům,
prarodičům a sourozencům, co se pro ně pilně naučily. Moc se snažily a jejich snaha
byla odměněna velkým potleskem. Na závěr maminkám předaly drobné dárečky, které
jim vyrobily.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Ve čtvrtek 12. května jsme navštívili Divadlo Bolka Polívky, kde děti viděly pohádku
„FERDA MRAVENEC“. Dětem se představení moc líbilo, celou cestu zpět do MŠ si
vyprávěly zážitky a zpívaly písničky z představení. Druhý den malovaly broučky, kteří
se jim nejvíce líbili.

POLODENNÍ VÝLET – EXKURZE DO GALERIE SKLENĚNKA
V úterý 17. května jsme jeli na exkurzi do Galerie Skleněnka do Březiny u Tišnova.
Zopakovali jsme si pravidla bezpečnosti při jízdě autobusem a pravidla slušného
chování. Děti se seznámily s historickou tradicí výroby českého skla. Prohlédli jsme si
galerii s výstavou figurek Malého prince. Potom jsme pozorovali předvedení práce při
výrobě skleněných figurek /před začátkem jsme byli seznámeni s bezpečností při práci
s ohněm /. Na dalším stanovišti si děti vybraly stanovený počet korálek z korálkového
„moře“. Ty pak samy navlékaly na drátek, který navazoval na pružnou tkaničku
a vytvořily si tak korálkový přívěsek na krk.

Před námi je ještě měsíc a půl do prázdnin. Takže ještě spoustu času něco hezkého v
MŠ prožít. Pojďme se podívat, co nás ještě do konce školního roku čeká.
NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY
Ve středu 25. května navštívíme botanickou zahradu na Kraví hoře (v případě
deštivého počasí zvolíme náhradní termín)

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ v MŠ
V pondělí 30. května se uskuteční společné fotografování dětí v MŠ.

DEN DĚTÍ
Červen začneme ve středu dopoledne oslavou Dne dětí, která se bude za příznivého
počasí konat na zahradě MŠ. Děti se mohou těšit na soutěže a přichystané občerstvení.

PROJEKTOVÝ DEN NA KRAVÍ HOŘE – TÉMA VODA A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
V pátek 3. června půjdeme na Kraví horu a u jezírka budeme pozorovat vodu a vodní
živočichy.

VÝLET NA HRAD ŠPILBERK
Ve středu 8. června si uděláme výlet na hrad Špilberk. Děti budou mít s sebou batůžek
s pitím a kšiltovku. Projdeme se parkem, dáme si dobrou svačinku a krom hradu
se budeme kochat pohledem na celé Brno.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Ve středu 15. 6. v 15.00 hod. nás čeká SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
s divadlem Mňadlo, které proběhne na zahradě MŠ.
Slavnost bude pro všechny děti a rodiče (děkujeme
za spolupráci rodičů s přípravou občerstvení).

PEČEME PIZZU
Ve čtvrtek 16. 6. si v MŠ upečeme pizzu.
Ostatní si budeme povídat o létě – co k tomuto období patří, jaké
má
znaky,
jaká
je
jeho
charakteristika. Řekneme si, která
zvířátka žijí u moře, v rybníce, v lese.
Budeme si zpívat tematické písně
a zatancujeme si a budeme hrát
pohybové hry.
Nezapomeneme
na bezpečnost o prázdninách.

Léto máme nejradši,
to se nejlíp skotačí.
Uháníme rychle k vodě,
pustíme tam svoje lodě.
Společně jim zamáváme,
zmrzlinu si dobrou dáme.

OD 1.7. 2022 DO 15.7. 2022 JE PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o.

Kontakty:
Adresa: Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, 602 00 Brno
Ředitelka: PaedDr. Růžena Janíčková
Telefon: 543 245 441, 604 312 443
Email:

vedení – msvsetic@volny.cz
učitelky – ucitelky_msvsetic@volny.cz

Web MŠ: www.ms-vsetickova.cz

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky.
Můžete si stáhnout obrázky i pracovní listy pro děti.
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