Říjen a listopad v naší školce
Podzimní měsíce se v naší školce nesly v duchu zábavy, smíchu, bádání, učení,
her a pohody.

Jak se již stalo milou tradicí, opět po roce jsme se v říjnu připojili k Vítání
občánků v Ostré. Společně ve školce i doma s rodiči jsme nacvičili pěkné
básničky a při slavnostní události je zarecitovali našim malým kamarádům.
Nakonec jsme se spolu na památku vyfotili. Všem dětem moc děkujeme za krásné
vystoupení a Obecnímu úřadu Ostrá za milé pozvání a opravdu příjemné
odpoledne.

Malý architekt - stavitel
Po nějakém čase k nám na návštěvu přijela Malá technická univerzita. Tentokrát
přijela s programem „Malý architekt - stavitel“.
Technický výkres? Půdorys? Kóta? Nosná zeď? Příčka? Doposud pro nás samá
cizí slova. Ale to se záhy změnilo. Paní lektorka nám vše vysvětlila a mohli jsme
jít na věc – postavíme dům!

Nejprve jsme se ale museli bezpečně na staveniště vybavit - na hlavu helma, na
ruce pracovní rukavice a především na tělo reflexní vesta!
Pak jsme vzali plánek domu a začali přikládat cihlu k cihle. Během chvíle byly
obvodové zdi postavené, pak jen nezapomenout na otvory pro okna – zde musíme
být upřímní – občas nějaké to okno chybělo, ale hned jsme napravili  - postavili

jsme příčky mezi pokoje a už se zakládala střecha, latě, nakonec přišly tašky….
A dům byl pro nové obyvatele hotový.
V prosinci se uvidíme s Malou technickou univerzitou znovu, tentokrát z nás
budou inženýři. Tak se moc těšíme!!!!

Slavnost světel
Slavnost světel spojená s tradičním dlabáním a malováním dýní se konala na
zahradě naší školky ve středu 20. října. Jako vstupné jsme od každého dospělého
vybírali jedno polínko do ohně

. Společně s rodiči nám pod rukama vznikaly

naprosto originální a nádherné dýňové příšery, které nám ozdobily a osvětlily
celou zahradu i hlavní vchod do školky. Společně jsme si také užili opékání
buřtíků a zpívání s kytarou u teplého ohně. Čas nám rychle ubíhal a než jsme se
nadáli, setmělo se a my si všimli nečekaného překvapení – naše vydlabané dýně
osvětlily stezku, která nás dovedla až ke sladkému pokladu!
Bylo to krásné odpoledne. Moc děkujeme všem za účast, pohodovou atmosféru a
příští rok se určitě opět těšíme!!!!!

Svatomartinské pečení v MŠ
Ve čtvrtek 11. listopadu, přesně na svátek sv. Martina, jsme si ve školce zahráli
na pekaře, cukráře a ochutnávače.
Společně jsme si připravili těsto podle receptu, chvíli počkali a pak už naše
šikovné ruce tvořily krásné rohlíčky. Těsto jsme vyváleli, nakrájeli, naplnili
sladkým tvarohem, pečlivě vytvarovali do podoby rohlíčku a dali péct do horké
trouby. No a pak už jen hojně ochutnali, až jsme nakonec všechno snědli.
Musíme uznat, že jsme opravdu šikovní a je vidět, že nám domácí pečení není
cizí. Dobře se nám vedlo!!!
Přikládáme recept, můžete zkusit také doma.

Adventní motanice
Těsně před první adventní nedělí pro nás paní Markéta Effenbergerová připravila
první adventní motanici. Pozvala nás na obecní úřad, kde pro nás připravila vše
potřebné pro výrobu adventních věnců. Naučila nás, jak správně upevnit větvičky
na korpus věnce (jak se správně začíná s drátkem, kolikrát ho otočit na počátku a
pak okolo každé větvičky) a mohli jsme si vybrat ze spousty ozdob, které
dotvářely naši kreativitu 
Moc děkujeme Markétě za milé pozvání, dokonalou přípravu a moc milé
odpoledne.

Vánoční slavnost
Naše Vánoční slavnost se bude konat v úterý 21. 12. 2021 od 16.00 hod.
v tělocvičně naší mateřské školy.
Společně chvíli zapomeneme na vánoční shon či starosti všedních dnů a přivítáme
mezi sebou pohodu, radost a spokojenost.
Všichni jste srdečně zváni! Těšíme se na Vás!

My všichni ze školky

