Červen v naší školce
Než jsme se nadáli, přišel červen mezi nás. Měsíc, jak se zpívá v jedné
známé písničce, který si na svět sluncem svítí, přinesl do naší školky
spoustu radosti a zábavy.
Opět jsme řádili na zahradě, na hřišti u lesa nebo přímo v lese na naší
oblíbené mýtince ve stínu. Tam si také dopřáváme naše společné
piknikové chvilky, stavíme mravenčí domečky nebo klučičí bunkry
z větví.
Červen, poslední měsíc letošního školního roku, začal a vlastně i
skončil velikou oslavou. Hned první červnový den jsme společně s
dětmi oslavili jejich mezinárodní svátek, Den dětí. Na travnatém hřišti
u lesa jsme se zúčastnili sportovního klání. Paní učitelky pro nás
připravily spoustu soutěží a her, ve kterých jsme mohli změřit své síly
a pokořit nejeden jistě světový rekord!!! Běh na 100 metrů, štafeta,
sbírání diamantů, trojboj, chůze s pokladem na hlavě- tak to byly
disciplíny, se kterými jsme si hravě poradili. Asi nejvíce práce nám
dalo přetahování lanem. Dvě družstva, jeden provaz a jen jeden
vítěz!!! Toho jsme odměnili velkým potleskem a všechny účastníci
dostali od pořadatelů diplom na památku.

Tak vše nejlepší, naše milé děti!!!!

Jako každý rok jsme si naše společné procházky po okolí zpříjemnili
návštěvou zahrad Botanicusu. Zašli jsme se podívat na zvířátka, prošli
známá zákoutí, pořádně jsme provětrali naše plíce ve stromovém
bludišti, prošli se růžovou zahradou a na závěr si pochutnali na
výborných koláčích z pece našeho „Botáňa“. Prostě, měli jsme se
fajn!

Na středu 9. 6. jsme si naplánovali výlet do Cerhenic. Chtěli jsme se
podívat na tamní bludiště, o kterém jsme toho tolik slyšeli. Počasí nám
přálo, nálada byla dobrá, stačilo jen vyrazit. V autobuse jsme si

zkrátili cestu zpíváním naší oblíbené písničky „Autobusem drnci,
drnci“ a během malé chvíle už jsme vystupovali přímo u bran
očekávaného bludiště….
Plni odhodlání projít bludištěm hned napoprvé jsme se vrhli do jeho
útrob. Nebylo to ale až tak jednoduché! Prvotní nadšení vystřídal
strach, že se snad nikdy ven nedostaneme, vzájemně jsme se
s kamarády přes stěny bludiště viděli, ale k sobě jsme nemohli. Ale
nebojte, nevzdali jsme se. Po chvílích hledání, pokusů a omylu jsme
se šťastně sešli na druhém konci bludiště. To bylo shledání!!!!!

A aby toho nebylo málo, po čase k nám opět zavítal pan Myška –
trenér Fotbalové asociace ČR. S ním jsme trávili celé dopoledne
pohybem a hrou. Po společném přivítání jsme si všichni protáhli těla
při rozcvičce a pak to začalo. Trenér nám vysvětlil pravidla hry, jak
máme vzájemně spolupracovat i co to znamená fair play. Zahráli jsme
si na rybičky a zlou chobotnici, zdolávali jsme vodu i oheň,
proplouvali rozbouřeným vodopádem, jako piráti se proplétali
vlnobitím. Pak jsme se rozdělili do dvou družstev – soutěžili jsme ve
sběru míčků podle barev, přetahovali se lanem nebo jsme se po něm
pokoušeli chodit. Také jsme zkoušeli sílu i obratnost ve dvojicích.
No a na závěr jsme stříleli na bránu naprosto světové góly!!!

Po skončení celého dopoledne jsme potleskem poděkovali Romanovi
a poprosili ho, aby za námi ještě někdy přijel a užil si s námi zase
pěkné chvíle. Už nyní se moc těšíme!!!!

A to nejlepší nakonec!!!! Po nekonečném čekání nadešla středa 30. 6.
a to pro naše předškoláky znamenalo jediné – Slavnostní šerpování a
s ním spojené přespání ve školce.
Pro děti byly byl připraven následující program:
1) hry a hádanky
2) zpívání s kytarou
3) společné vaření večeře – domácí pizza
4) noční stezka školkou s úkoly- jak dobře jí známe
5) závěrečnou zkoušku před "školkově-maturitní" komisí.
6) slavnostní Šerpování s předáním dárků od školky i paní
starostky/obecního úřadu.
A protože naši předškoláci na noční stezce a ani před „škoklověmaturitní“ komisí nezaváhali a prokázali, že do první třídy opravdu
patří, mohla naše noční oslava dojít do finále!!! Budoucí prvňáčci byli
dekorováni šerpou "Ahoj školko" a současně jim byly předány
upomínkové předměty společně s květinou. Za Obecní úřad v Ostré
předala paní starostka společně s paní Pilařovou předškolákům
dárkové tašky se školními potřebami pro 1. třídu. Za všechny děti moc
děkujeme.
Naši úspěšní absolventi obdrželi závěrečné vysvědčení, které je
opravňuje ke vstupu do 1. třídy a zároveň bude sloužit jako doklad o
ukončení prvního vzdělávacího stupně :-) Předškolákům přejeme,
aby do první vykročili tím správným lehkým krokem!

Aby i rodiče nepromeškali tento vzácný okamžik, celé slavnostní
šerpování jim bylo přenášeno online až do jejich domovů!

Ještě jsme se stihli všichni společně vyfotit


Tak to jsme my :-)

Naši letošní předškoláci

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

My z Vaší školky 

