Návštěva Hvězdárny a planetária
Na konci května navštívily děti z naší mateřské školy Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře.
Pro děti byl připravený program s názvem „Ptačí ostrov“. Poutavý příběh vyprávěl o Tomáškovi a
Alence, kteří se vypravili zachránit kouzelnou říši za knihovnou. Ptačí ostrov byl světem fantazie, kde
děti potkaly syna Severní hvězdy Aruna, dobromyslného piráta, mudrce Al Hasena s mohutným
plnovousem. Děti s napětím sledovaly, zda se podaří Tomáškovi a Alence najít zlatý klíč od tajemného
globusu. Cestou ke zlatému klíči jim svítila kouzelná světluška, plavily se na lodi plné hrozných
bukanýrů, vznášely se na létajícím stroji. Dobrodružství šťastně skončilo a Tomášek s Alenkou se v
pořádku vrátili domů. Součástí zajímavého programu byla i prohlídka hvězdné oblohy, ukázka
nejznámějších hvězd a souhvězdí, povídání o Měsíci a jeho cestě po hvězdné obloze. Návštěva
Hvězdárny a planetária se dětem velice líbila a skvěle si ji užily.
Den dětí
Ve středu 1. června 2016 slavily děti z naší mateřské školy svůj velký svátek. Bylo krásné počasí, a tak
si děti mohly svůj den plně užít. Za pomoci sdružení rodičů jsme na školním hřišti připravili dětské
sportovní dopoledne. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na nových koloběžkách, kriket, baseball, procvičit
fyzickou zdatnost, orientaci v prostoru a koordinaci těla na překážkové dráze a spoustu jiných
disciplín. Mezi plněním úkolů děti dodržovaly pitný režim, a kdo chtěl, posilnil se ovocem. Každá
disciplína představovala razítko na kartičce. Za všechny splněné úkoly pak dostaly děti sladkou
odměnu a zlatou medaili, na kterou byly právem hrdé. U soutěží a her panovala přátelská nálada.
Dopoledne plné her, soutěží a smíchu jsme zakončili radostným pokřikem a společnou fotografií.
Zprávičky ze zahrady MŠ
Naše nová zahrada v přírodním stylu se konečně začala plnit dětmi a sloužit svému účelu. Museli jsme
si sice trochu počkat, než zesílí trávník, ale vzhledem k očekávané životnosti v řádu desetiletí jde snad
o snesitelné zdržení. V průběhu června už se za pěkného počasí na zahradu vypravovaly nejen děti z
MŠ, kterým je primárně určena, ale také žáci ZŠ. Musejí se sice vypořádat s tím, že ne všechno
vybavení je určeno jejich mírám a vahám, nicméně výuka v prostředí zahrady vypadá přece jen jinak,
než před tabulí ve třídě. A tak má zahrada nakročeno stát se originální a účelnou částí naší školy.
Ocenění v soutěži Jižní Morava - můj domov
Dobrý den,
s potěšením Vám mohu sdělit, že Vaši žáčci získali se svými pracemi ve výtvarné soutěži Jižní Morava můj domov, II. až IV. místo v kategorii Mateřské školy.
Richard Nosek (Brouček) získal 2. místo
Eliška Zelinková (Zajíček) získala 3. místo
Michaela Kocourková (Brouček) získala 4. místo
Prosím tlumočte tuto zprávu a naší gratulaci oceněným i jejich rodinám.
Zároveň Vaší školku i oceněné s rodinami srdečně zvu na vernisáž výstavy na které budou předány
ceny autorům vítězných prací. Vernisáž se koná 16. června 2016 od 15 hodin ve foyer Bakalova sálu v
Bílém domě v Brně, Žerotínovo náměstí 6. Vystaveny budou všechy soutěžní práce.
Zdravím a těším se na setkání
Marie Stránská

Program na červen
1. 6. 2016

Sportovní dopoledne u příležitosti svátku dětí

7. 6. 2016

Výlet tříd Včeliček, Zajíčků a Žabiček, odjezd v 8:30 od Alberta

9. 6. 2016

Výlet tříd Berušek, Broučků a Motýlků, odjezd v 8:00 od Alberta

15. 6. 2016 Rozloučení s předškoláky v 15:30
29. 6. 2016 Táborák na zahradě MŠ - začátek v 15:00

Brněnští hasiči na zahradě MŠ
Když se zeptáte chlapců v MŠ, čím by chtěli být až budou dospělí, velká část vám odpoví: „…no přece
hasičem…“.
Ve středu 25. 5. 2016 se nám všem splnilo přání a na zahradu MŠ přišli profesionální hasiči hned dva.
Zajímavou a srozumitelnou prezentací hasičského řemesla zaujali nejen chlapce, ale i děvčátka.
Páni hasiči seznámili děti s příjemnými i méně příjemnými stránkami této náročné práce. Zdůraznili,
že posláním každého hasiče je především chránit životy a zdraví obyvatel, ochraňovat budovy před
požárem a také pomáhat při mimořádných událostech. Práce je opravdu různorodá. Musí například
zasahovat při povodních, vyprošťovat lidi i zvířata z nebezpečných prostor, pomáhat při
autohaváriích, v zimním období odstraňovat nebezpečné rampouchy ze střech domů, v létě chytat
roje včel a sršňů, apod….

Nadšené děti si mohly vyzkoušet „na vlastní kůži“ dýchací přístroj, hasičskou helmu i celý zásahový
oblek. Byly poučeny o tom, jak mají reagovat v různých kritických situacích a tím pomoci nejen sobě,
ale i svým blízkým. A důležité číslo 150 si od středy pamatují všichni. Uvědomili jsme si, že „hasičina“
je opravdu tvrdé řemeslo a všichni hasiči jsou právem na své povolání hrdí.
Empík hledá Foxíka
Že nevíte, co to znamená? Jedná se o akci plnou soutěží, her a jiných atrakcí, kterou již několik let
pořádá Městská policie Brno pro děti z MŠ a nižších ročníků ZŠ.
Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se tohoto dětského dopoledne zúčastnily i děti z naší MŠ. V prostorách
lužáneckého parku si na jednotlivých stanovištích prověřovaly svoje schopnosti a dovednosti. Zkusily
si zde například prohazování míčků různě velkými otvory, převlékání z reflexní vesty do vesty na čas,
co nejrychlejší podávání míče kamarádovi, prolézání látkovým tunelem, skákání v pytli, kreslení
křídami na chodník a další zajímavé disciplíny.
Na závěr si Městská policie pro děti připravila působivou ukázku práce psovoda a jeho psa při
zadržení pachatele. I přesto, že jsme mezi mnoha soutěžními týmy nebyli vylosováni a nezískali
žádnou odměnu, děti si odsud odnesly spoustu nezapomenutelných zážitků, o kterých si ještě dlouho
vyprávěly.
Zatoulané pohádky
Ve středu 18. 5. 2016 k nám přijel Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ se Zatoulanými pohádkami.
Pohádkovým příběhem provázel děti chlapec Rudolf, kterému z knihy zlý čert vyhnal všechny
pohádkové postavičky. Jediný, kdo mohl pohádky najít a zastavit tak řádění čerta, byla Káča.
Představení mělo velice pěknou taneční choreografii, nápaditost, netradiční kostýmy a veselý
hudební doprovod. Děti byly vtaženy do děje, celý příběh s napětím sledovaly a držely Rudolfovi
palce.
Velmi za vydařené představení VUS ONDRÁŠ děkujeme.
SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Ve středu 11. května se zúročily sportovní tréninky některých našich atletů. Sedmnáct dětí v minulých
dnech běhalo, skákalo, házelo a doufalo, že jejich úsilí povede k vítězství. A ve středu krátce po 9
hodině stáli naši borci na stadionu připraveni ukázat, co umí. Slunce svítilo a děti z deseti brněnských
mateřských škol sprintovaly, házely míčkem a skákaly do dálky. Nebylo to snadné. Nervozita, čekání a
mnohdy opakované starty. Ale vše se nakonec našim nadšeným sportovcům
povedlo. Alex Velčev si za svůj výkon ve skoku dalekém odnesl stříbrnou medaili.
Moc gratulujeme!
Jak si správně čistit zoubky
V úterý 3. května 2016 se v MŠ uskutečnilo školení pro děti „Jak si správně čistit zuby“. Děti si
poslechly a zábavnou formou vyzkoušely, jak dobře pečovat o svůj chrup. Dozvěděly se, jak má
vypadat správný kartáček na zuby, jakým způsobem si mají zuby čistit a kolikrát denně. Nové
poznatky si zopakovaly při čistění zubů po obědě.

Program na květen
3. 5. 2016
11. 5. 2016

Jak si správně čistit zoubky - přednáška a praktický nácvik
Sportovní olympiáda pro děti předškolního věku

18. 5. 2016 Zatoulané pohádky - VUS ONDRÁŠ
19. 5. 2016 Empík hledá Foxíka - programu se zúčastní děti s OŠD
25. 5. 2016 Hasiči na zahradě MŠ
30. 5. 2016 Návštěva Planetária

Čarodějnický rej v mateřské škole
Víte, co se přihodilo ve čtvrtek 28. 4. 2016 s naší školičkou? Proměnila se v sídlo čarodějnic, čarodějů,
kouzelníků a mágů nejrůznějšího vzhledu a vybavení.
Jako mávnutím kouzelného proutku jste zde mohli od ranního kuropění vidět postavičky oblečené
v netradičních, různě nazdobených hábitech s černými kočkami či pavouky na rameni, ve vysokých

kloboucích s dlouhými nosy, kouzelnickými hůlkami, košťaty a špinavými tvářemi, až šel z některých
strach. Když jste se však připlížili do jejich těsné blízkosti, najednou jste uviděli veselé a rozesmáté
bytůstky, které si tento výjimečný den skvěle užívaly. Od rána se ve třídách tancovalo, zpívalo a
proběhla i čarodějnická „módní“ přehlídka.
Protože svítilo sluníčko, všichni jsme se dopoledne vypravili na školní zahradu, kde zábava
pokračovala. Paní učitelky pro malé čaroděje a čarodějnice přichystaly zábavně - sportovní
stanoviště. Děti si nosily startovací kartičky, na které za každý splněný úkol dostaly razítko.
Vyzkoušely si hod míčkem na plechovky, slalom se lžící a balónkem, skoky přes švihadlo, chůzi podél
lana se zavázanýma očima, překážkovou dráhu a skákání v pytli. Všichni úkoly úspěšně splnili, za což
následovala sladká odměna.
Tento netradiční den jsme si všichni krásně užili a moc se nám všem líbil.
,,Hurá, děti, bába letí do povětří na koštěti. Kdo z vás také lítá rád, ten s ní může cestovat“.

Slavnostní otevření nové zahrady
V úterý 26. dubna 2016 jsme slavnostně otevřeli novou zahradu za přítomnosti paní ředitelky Mgr.
Olgy Bauerové, pana starosty Jiřího Idese a místostarosty Mgr. Petra Semráda. Zahrada bude sloužit
zejména k dětským hrám a odpočinku. Součástí zahrady je i amfiteátr, ve kterém lze pořádat různé
kulturní akce.

Kromě průlezek, houpaček, skluzavek jsou zde také netradiční prvky. Děti se mohou bavit pohledem
do zakřivených zrcadel, zahrát si v hudebním koutku, sledovat broučky v hmyzím hotelu, pěstovat
bylinky v bylinkové zahrádce nebo sledovat ptáčky v budkách. Nechybí zde také pěkné lavičky a
fontánky s tekoucí vodou, které poskytnou zejména v horkých letních dnech příjemné osvěžení.

Kostýmy zajistí dětem rodiče, paní učitelky připraví zábavné disciplíny.
Akce uskuteční na zahradě, v případě nepříznivého počasí akce proběhne v MŠ.
Dobrá nálada nutná!
ŠKOLKÁČCI V KRKONOŠÍCH
Fotogalerie
Rádi vyřizujeme srdečné pozdravy z Krkonoš od našich školkáčků. Cestu zvdládli výborně a dostali i
pochvalu od pana řidiče, jak byli vzorní. V Krkonoších dnes bylo krásně a sluníčko. Přejeme všem, ať
se jim tam líbí a budeme se těšit na další zprávy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ
Odevzdávání vyplněných přihlášek potvrzených od lékaře bude probíhat 25. a 26. února od 8 do 16
hodin v kanceláři ZŠ.
S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, popř. potvrzení nebo jiný
doklad o bydlišti.

Program na únor
Dne 4.2. pojedeme s dětmi do divadla Radost na pohádku Tři čuníci nezbedníci. Odchod z MŠ v 7:30h.
Dne 10.2. v 10h, v15h a v 16h se v MŠ koná Den otevřených dveří. Všichni jsou srdečně zváni.
Dne 22.2. v 15h se koná v tělocvičně ZŠ tradiční karneval.
Na zkoušku školákem
S blížícím se zápisem měli naši budoucí školáci možnost vyzkoušet si, jaké to je, být žákem první třídy.
Již při příchodu do základní školy si děti prošly prostory budovy, na kterých si se zájmem prohlížely
krásné obrázky, ale také je zaujaly sportovní koutky, které děti využívají o přestávkách. Ve třídě nás
přivítali velmi milé paní učitelky a společně s jejich žáky nás celou vyučovací hodinu provázeli
průřezem několika předmětů. Děti si tak mohly vyzkoušet práci s interaktivní tabulí, počítání, čtení,
zatancovaly si a zazpívaly. Příjemná atmosféra a zábavná forma učení jistě motivovaly naše děti
k zápisu a už teď se všichni těší na novou roli, roli školáka.
Tři čuníci nezbedníci
Ve čtvrtek 4. 2. 2016 se uskutečnila další pěkná kulturní akce. Děti jely objednaným autobusem do
Divadla Radost na divadelní hru „Tři čuníci nezbedníci“. Už od pondělka jsme si připomínali, jak se
budeme v divadle chovat, a jak se oblékneme, a netrpělivě jsme čekali na čtvrtek. Odjezd do divadla
byl plánovaný na brzkou ranní hodinu. Přestože některé děti mají s ranním vstáváním značný
problém, nikdo nezaspal. Kluci přišli ustrojeni do téměř společenského a děvčátka měla sváteční šaty.
Mnohým holčičkám nechyběla slušivá kabelka.
Celé představení bylo vtipné, veselé a plné písniček. Děti se smály, když si čuníci Pašík, Vašík a
Boubelka hráli a skotačili, ale vzápětí trnuly strachem, když se na pódiu zcela nečekaně objevil
strašlivý vlk a chtěl prasátka sníst. Ale jak už to v pohádkách bývá, prasátka nad vlkem vyzrála a vše
dobře dopadlo. Domů jsme odjeli v příjemné náladě a cestou jsme si pobrukovali melodie, které nám
zněly v našich vzpomínkách. Ve školce jsme si o divadle povídali, kreslili jsme vlka i tři odvážné čuníky
a také jsme si zkoušeli domečky vyrobit z různých materiálů, které jsme ve školce našli. Děti zjistily, že
vyrobit takový domeček není vůbec jednoduché, ale společně to nakonec zvládly.

Program na leden
Dne 18.1. dopoledne se bude v MŠ konat zábavný pořad pro děti s názvem Vyčaruj mi pohádku.
Vánoční besídka v naší MŠ
Nesem vám noviny, poslouchejte…
Advent je obdobím očekávání a těšení se na Vánoce. V rámci roku je to doba skutečně jedinečná. Děti
i my, zaměstnanci MŠ, jsme také zažívali jisté vzrušení. Od samého začátku adventu jsme spolu
s dětmi vyráběli adventní věnce, zdobili vánoční stromečky, krášlili třídy i prostory MŠ, vyráběli
vánoční ozdoby, dárečky a odpočítávali čas, který nám ještě zbýval do Štědrého dne. Ze tříd se po
celé dny nesl zpěv vánočních koled a všichni jsme se už těšili na okamžik, kdy za námi do školky
přijdou naši nejbližší a nejmilejší - rodiče, sourozenci a kamarádi. Každá třída příběh o betlémské
hvězdě a narození Ježíška pojala a vyjádřila originálně. Děti měly radost, že mohou rodičům ukázat,
jací jsou herci a zpěváci. Pro zpestření tohoto výjimečného odpoledne si pak paní učitelky připravily
pro děti a hosty „vánoční dílničky“. Vše provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra, ve které si
rodiče i děti společně popovídali a mohli též ochutnat směs vánočního cukroví, ovoce, oříšků,
jednohubek a dalších pochutin. Pod stromečkem pak děti našly dárečky od Ježíška.
Děkujeme rodičům, kteří obstarali vánoční stromečky, dekorace, dárečky pro děti, vánoční cukroví i
pohoštění. Děkujeme také všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění tohoto
nezapomenutelného odpoledne.

P.S. Potlesk pak patří zejména rodičům dětí ze třídy Berušek, kteří se naprosto bezprostředně
s maskami a převleky zapojili do vlastního ztvárnění „Vánočního příběhu“, který nejdříve zahrály
Berušky svým rodičům a vzápětí zase rodiče svým dětem. Byli jste skvělí.

Mikulášská nadílka v naší školce - 4.12.2015
,,Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bude zas, stejně letos jako vloni přijdou mezi nás…“..a přišli….
Pátek 4.12. byl ve školce tím dnem ,,D“, kdy nás navštívily kouzelné bytosti - Mikuláš, Anděl a
stvoření pekelné - Čert. Na Mikulášskou nadílku se naše děti již dlouhou dobu moc těšily. Vyráběly si
obličejové masky, vykreslovaly omalovánky, tvořily kouzelné postavičky z papírových roliček, třídou
se nesly básničky a říkanky… Slovo ,,Čert“ ale vyvolávalo u některých dětí větší, či menší obavy. Proč
asi? Že by malí ,, hříšníčci “ měli občas přece jen z něčeho strach?
Zajímavá trojice opravdu do školky přišla a postupně prošla všemi třídami. Mikuláš si nesl svoji
velikou kouzelnou knihu, ve které měl napsána jména všech dětí - hodných i těch zlobínků. Hodné
děti Mikuláš pochválil a malým nezbedům poradil, jak se mají chovat. Od Anděla dostaly děti
pohlazení a pytlík se sladkostmi, který si pak odnesly domů. A co dělal Čert? Strašil děti, dupal
kopytem, mával ocasem a také chrastil řetězem. No, jak už to bývá, vymýšlel si pěkné čertoviny.
Přestože byly děti zpočátku ,,ve střehu“, zakrátko zjistily, že se jim nic zlého nestane a dokonce byly
tak odvážné, že se s kouzelnou trojicí vyfotily. Jako poděkování pak zazpívaly písničky a řekly básničky
o Mikuláši, Andělovi a Čertovi.
A jak se zpívá v jedné písničce…..,,Kdo má jiné lidi rád, kdo umí být kamarád, nemusí se Čertů bát….“
Velký dík patří rodičům, kteří se podíleli na přípravě této události - zajistili balíčky pro děti, vytvořili si
kostýmy M+A+Č a svým vystoupením všechny děti ( i nás dospěláky ) poučili a také pobavili.
Vánoční koncert v Besedním domě
Na začátku prosince 2. 12. 2015 se uskutečnil v Besedním domě vánoční koncert. Vystoupila zde
Musica animae s Žesťovým kvintetem. Děti se na tuto kulturní akci dopředu připravily. Věděly, že se
mají pěkně obléknout i to, jak se na při kulturní akci chovat. Na koncert nás dopravily objednané
autobusy. Vzhledem k náročnosti akce nám pomohli s organizací i zaměstnanci základní školy. Nálada
byla celé dopoledne slavnostní a děti byly plny očekávání nových zážitků. Budova Besedního domu
působila majestátně a umocňovala celý kulturní zážitek. Děti si měly možnost připomenout známé i
méně známé vánoční skladby i koledy. Celé představení bylo velice vkusně doprovázeno mluveným
slovem řečníka a působilo srozumitelně i na tak malé posluchače. Na konec děti odměnily hudebníky
velikým potleskem. Na zpáteční cestě některé děti usnuly pod dojmem hlubokého kulturního zážitku
a/nebo vyčerpáním z náročné akce. Budeme určitě ještě dlouho vzpomínat na krásné melodie
vánočního koncertu. Byl to vhodně a citlivě zařazený vstup do letošního Adventu. Krásné vánoční
svátky všem a šťastný vstup do nového roku.
Akce v měsíci prosinci

2.12. Koncert v Besedním domě, odjezd z MŠ v 9:30 h, dejte dětem sváteční oblečení
3.12. Vánoční focení dětí, dejte dětem sváteční oblečení
4.12. Mikulášská besídka, dopoledne, ve spolupráci s OSR
12.12. Slatinské vánoce, vystoupení dětí na náměstí
14. - 17.12. Vánoční setkání na třídách s vánočními dílničkami od 15:30 h
Maňáskové divadlo Šikulka
Do pohádkového světa se v pátek 20. listopadu přenesly všechny děti naší školky. Přijelo k nám totiž
maňáskové divadlo Šikulka a připravilo si hned tři pohádky. Každá z nich v sobě skrývala mravní
ponaučení. A o čem vlastně byly? V první pohádce O líné Grétce se děti přesvědčily, jak je důležité
udržovat kolem sebe pořádek a starat se o své nejbližší. S veselým chlapečkem Matýskem se naučily
několik písmenek a zazpívaly si písničky. V poslední pohádce se zase trochu bály o umíněné a
nevychované prasátko, na kterém si málem smlsnul lstivý vlk. Jen díky zvířecím kamarádům vše
dobře dopadlo a prasátko si uvědomilo, jakou moc mají kouzelná slovíčka. Děti představení sledovaly
s velkým nadšením a jistě si odnesly pár dobrých rad.

Vílí hrátky ze zahrádky
V říjnu nás navštívila zahradní víla Leontýnka, se svým environmentálním programem, který probíhal
v prostorách zahrady mateřské školy. Dětem ukázala zajímavou a zábavnou formou , jak mohou
vnímat přírodu okolo sebe všemi svými smysly. Zrakem jsme si ověřili, že svět kolem nás hýří
spoustou barev a odstínů, je pestrý a veselý jako paletky vytvořené z různobarevných podzimních
přírodnin. Víte, že i přírodniny vydávají zvuky, když se na ně ,,zahraje“? My, malí muzikanti jsme
ťukali na klacíky a kaštany, třeli o sebe šiškami, a také jsme šustili spadaným listím. Zvukem těchto
přírodnin jsme se nakonec rytmicky doprovodili při zpěvu písně Ovčáci, čtveráci. Pouze hmatem jsme
odhadovali, co je schováno v plátěném pytlíčku s překvapením. A že tam byly opravdu zajímavé věci
z naší zahrádky-šišky, listy, klacíky, kaštany i šnečí ulitky. A to všechno jsme bezpečně našimi
šikovnými prstíky odhalili. S vílou Leontýnkou jsme si zopakovali a názorně ukázali, co všechno
potřebují rostlinky ke svému růstu a dalšímu rozmnožování. Ani jsme netušili, že v zahradách, jako je
ta naše, může bydlet a žít tolik zvířátek. Ještěrky, žáby a hadi se před námi nejdříve schovávali v trávě
a keřích. Na větvích stromů jsme pak objevili a pozorovali kosa, sýkorku, vrabce i sovu. A představte
si, že když se setmí, mohou okolo nás létat i netopýři. Na závěr nám víla dala úkol. Vypozorovat a
nalovit drobné živočichy, žijící na naší zahradě. Nejdříve jsme nic nezpozorovali , ale při podrobnějším
zkoumání a použití lupy a pinzety jsme našli různé mušky , broučky, pavouky, berušky, žížaly,.. které
jsme pak samozřejmě pustili opět na svobodu. Víme přece, že všichni v přírodě máme svoje místo a
svůj význam . Hrátky víly Leontýnky se nám všem moc líbily a už se těšíme na další setkání.

Šel tudy, měl dudy
Na konci měsíce září se uskutečnilo v naší mateřské škole první divadelní představení. Program byl
hudební a dětem se v něm představila celá řada hudebních nástrojů. Od nejmenší píšťalky pikolky po
největší kontrabas. Samozřejmě nesměly chybět ani dudy. Děti překvapil jak vzhled, tak zvuk, který
vydávaly. Děti si během vystoupení mohly nástroje nejenom prohlédnout, poslechnout, ale aktivně
se zapojovaly do programu. Mohly si zazpívat, zacvičit i zahrát maličkou divadelní roli. Všem se
program velice líbil a všichni si ho náramně užili. Už teď se těšíme na další kulturní zážitek, který je
pro nás připraven v říjnu.

SEZNÁMENÍ S HUDEBNÍMI NÁSTROJI
Ve středu 23.9. shlédnou děti v MŠ pořad s názvem Šel tudy měl dudy a seznámí se s některými
hudebními nástroji.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme rodiče, aby si koncem června pozastavili trvalé příkazy na platbu školného. Příští
školní rok děti dostannou jiné variabilní symboly. O prázdninách se školné v této výši neplatí.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
MŠ Jihomoravské nám 4 bude zajišťovat prázdninový provoz v temínu 1. - 15. července 2015.
Pasování předškoláků
Začátkem června proběhla v naší mateřské škole významná událost. Děti, které po prázdninách
půjdou poprvé do školy, byly pasovány na školáky. Na tuto slavnostní akci se patřičně oblékly a
přinesly si i školní aktovky, do kterých v září budou ukládat sešity a učebnice. Hned na úvod budoucí
prvňáčci přednesli přísahu a několik básniček, které předtím s paní učitelkami pilně nacvičovali. Když
došlo na samotné pasování, posadily se děti na královský trůn, paní ředitelka jim popřála hodně
úspěchů ve škole a na památku si odnesly krásnou naučnou knihu. Pak dostali slovo herci
z pozvaného divadla, kteří si připravili pestrý program. Děti cestovaly prázdninovým vlakem, který je
vzal na zajímavá místa, kde si mohly zatancovat a zazpívat veselé písničky. Předškoláci se s mateřskou
školou nebudou loučit snadno, ale do nového prostředí se jistě těší a my jim přejeme, ať se jim daří!

Akce na červen

1. 6. Den dětí pro nás opět připraví děti ze ZŠ .
8. 6. Pasování na školáky pro třídy Berušek,Broučků a Motýlků proběhne v 16h ve třídě Berušek.Děti
si přinesou aktovky.Všechny rodiče předškoláků srdečně zveme.
9 .6. Pasování na školáky pro třídy Zajíčků,Žabek a Včeliček opět ve třídě Berušek.
23.6. Školní výlet do DINOPARKU Vyškov .Děti se sejdou v MŠ a v 8:20 odejdou na autobus k
Albertu.Návrat ve 13:30h.
Školka v přírodě
Ve dnech 4. - 7. 5. se na nedalekém kopci u Blanska usadili Šmoulové. Vyjeli jsme totiž s dětmi na
školku v přírodě a právě tito lesní skřítci nás celým pobytem provázeli. První den jsme se seznamovali
s penzionem Vyhlídka, kde jsme byli ubytovaní, a prozkoumávali okolí. Děti kromě her a úkolů čekal i
večerní program v podobě opékání špekáčků a stezky odvahy v blízkém lese, která byla jistě
největším zážitkem. S baterkami v ruce jsme se vydali po stopách našich malých modrých kamarádů.
Ti se nám sice neukázali, ale alespoň se s námi podělili o svoje dobroty. Počasí nám naštěstí přálo, jen
jedno deštivé odpoledne jsme si zpříjemnili karnevalovým rejem masek, tancem a zpěvem písniček.
Na poslední den našeho pobytu si Šmoulové připravili pro děti cestu za pokladem a zakončili tak naše
dobrodružství. Na školce v přírodě se všem moc líbilo, ale přesto jsme rádi vyjeli zpět do Brna, kde na
nás netrpělivě čekaly otevřené náruče našich rodičů.
Rej čarodějnic
Beltain, Filipojakubská noc nebo také Valpružina noc. Všechny tyhle názvy se pojí s datem 30. dubna,
s oslavou přicházejícího jara, ale také s "pálením čarodějnic". V naší školce si tuto kratochvíli mohly
děti užít již o den dříve - ve středu 29. dubna na akci s názvem "Abraka dabra" pořádané ve
spolupráci s rodiči. Od 15 hodin se na zahradě mateřské školy začali scházet malé čarodějnice a
čarodějové, kteří si užili odpoledne plné zábavy, her, ale také tance za poslechu DJ Ládi. Nemalým
zážitkem bylo i opékání špekáčků a i jiných dobrot, především však závěrečné symbolické pálení
čarodějnice. Všem, kteří se na tomto vydařeném odpoledni podíleli, děkuje kolektiv MŠ.
Mobilní planetárium
20. března jsme všichni se zatajeným dechem pozorovali zatmění slunce. Byl to pro nás zajímavý
zážitek, o kterém jsme pak ještě dlouho mluvili. O to více jsme se těšili na den, kdy do školky mělo
přijet „mobilní planetárium“. Někteří se báli potmě do ohromného nafukovacího stanu vstoupit. Jaké
bylo pak naše překvapení, když se nám nad hlavami otevřela krásná večerní obloha se zářícími
hvězdami, planetami a bludnými meteory. Mohli jsme sledovat příběh „O Měsíci, který chtěl navštívit
Slunce“. Cestou potkával jednotlivá souhvězdí zvěrokruhu a my jsme si je tak snadno zapamatovali.
S jistotou již poznáme silného Lva, nebezpečného Býka, váhavé Váhy či neohroženého Střelce. Děti
byly zážitkem tak nadšené, že si téma Vesmír zvolily pro následující práci ve školce. Chtějí se dozvědět
víc e o Slunci, Měsíci i naší planetě Zemi. Zajímají je také první výpravy do Vesmíru. Tak hurá do
dalšího objevování.
Maňáskové divadlo Šikulka

Do pohádkového světa se v úterý 17. března přenesly všechny děti naší MŠ. Přijelo k nám totiž
maňáskové divadlo Šikulka a připravilo si pro nás hned tři pohádky. Každá z nich v sobě skrývala
mravní ponaučení. Děti nejdříve s princem Mojmírem vyzrály na chamtivého a lakomého rádce a pak
pomohly prasátkům naučit se, jak se mají správně chovat. To v pohádce Nejkrásnější dárek viděly, že
drahé a krásné dárky nemůžou nahradit milující rodiče. Dětem se líbily roztomilé loutky i pohádky,
které nakonec všechny dobře dopadly.

Pohádkové dobrodružství
Druhý únorový čtvrtek jsme se všemi předškoláky vyrazili na dobrodružný výlet, tentokrát do
Ekocentra Jezírko v Soběšicích u Brna. Nejdříve jsme se přivítali se třemi průvodkyněmi a jejich
pohádkovými kamarády ze známých večerníčků, kteří nás celým programem provázeli.
Pak už jsme se rozdělili do skupin a cesta za poznáním mohla začít. Děti si například postavily model
lesa, pod lupou si prohlédly detail motýlího křídla, ptačího peří či hadí kůže a také už ví, kdo všechno
se ukrývá v půdě. Nejvíce je bavilo, když se rázem proměnily v malé mravence a mohly si prolézt obří
model mraveniště. Za doprovodu opravdových zvuků lesa tak pozorovaly ukázky ze života tohoto
malého hmyzu.
Po krátkém občerstvení, kdy jsme ochutnali pravý bylinkový čaj, jsme vyrazili do lesa. Tam na děti
čekaly různé úkoly, například prolézání pavoučí sítě, zvířecí rozcvička, nebo stopování zvířat.
Byl to den plný zážitků se zajímavým, poučným programem a rádi bychom se do ekocentra zase
někdy vrátili.
Předškoláci u prvňáčků ve škole
Někteří byli ve velké škole poprvé, jiní si ji prohlédli s rodiči již dříve. Protože nás bylo opravdu hodně,
rozdělili jsme se do všech tří prvních tříd. Děti viděly pěkně upravené prostorné učebny a obdivovaly,
jak už prvňáčci umí číst, psát i počítat. S velkou zvědavostí si prohlédly učebnice a pracovní
sešity. Pak si společně zahrály hry na postřeh a s budoucími spolužáky si zacvičily. Nejzajímavější bylo
plnění společného úkolu, u kterého všichni vzájemně spolupracovali. Na rozloučenou si děti předaly
dárečky, které jim budou tuto vydařenou návštěvu dlouho připomínat.

ZÁPIS DO MŠ
MŠ podporující zdraví se speciální logopedickou třídou

Zápis do MŠ probíhá prostřednictvím jednotného elektronického systému Magistrátu města Brna.

Přihlášky budou vydávány ve dnech
17. 2. a 18. 2. 2015
v dopoledních hodinách od 8,00 h do 9,00 h a
v odpoledních hodinách od 15,00 h do 16,00 h.

Výdejní místo:
ZŠ Jihomoravské nám. 2 – kancelář školy
Mgr. Olga Bauerová, Mgr. Hana Sedláková, sl. Helena Kučerová

Upozornění:
V tomto přijímacím řízení se nevydávají přihlášky na Jihomoravském nám. 4 (zelená školka)

Sběr přihlášek
proběhne ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2015
v době od 8,00 h do 16,00 h v kanceláři ZŠ, Jihomoravské nám. 2

Vycházka na Klajdovku
V úterý 20. ledna jsme si vyjeli se třídou Berušek na vycházku do lesa, protože si povídáme o lesních
obyvatelích. Chtěli jsme jim v těchto sychravých zimních dnech něčím přilepšit. Každý z domu něco
přinesl. Někdo mrkvičku, jiný jablíčka, další si vzpomněl na oříšky. Byla to pěkná výprava. V lese bylo
krásné ticho a svěží čistý vzduch byl provoněn vůní dřeva. Občas se z dálky ozval nějaký ptáček, ale
hluk z města sem nedoléhal. Pozorovali jsme stromy, stopy v rozměklé hlíně a pátrali jsme po
nějakých zvířatech. Ale asi se před námi někam ukryla. Až vylezou z pelíšků či nor, najdou naše
dobroty. Neradi jsme les opouštěli, ale brzy se tam vrátíme. Třeba až napadne sníh……
Paní učitelky Věra a Jana
Plánované akce v MŠ
Leden
16.1. Medvídek na cestách- divadlo v MŠ - hraje p. Ševčík z divadla Radost
21.1. Návštěva předškoláků v 1.třídách
Únor
12.2. Výlet do ekocentra Jezírkou Soběšic, naučný program pro předškoláky 5-6 let
Březen
17.3. Divadlo v MŠ O princezně Adélce, Jak se prasátka naučila chovat, Nejkrásnější dárek
31.3. Mobilní planetárium v MŠDuben
Duben

14.4. Kejklíř Čabík- zábavný program pro děti
29.4. Abraka dabra -zábavné odpoledne na školnízahradě ve spolupráci s rodiči
Květen
21.5. Šel tudy měl dudy- hudební pořad pro děti
V květnu pojedou naši předškoláci na školu v přírodě.
Červen

8.6.
9.6.

Pasování na školáky třidy Berušky, Motýlci a Broučci
Pasování na školáky třídy Žabky, Zajíčci a Včelky

Medvídek na cestách
První divadelní představení v roce 2015 k nám do školky zavítalo v pátek 16. ledna. Za dětmi se přijeli
podívat Medvídek se svým dědečkem.
Na děti čekalo veselé představení o nezbedném medvídkovi, který byl tak trochu lenoch, trošku
nemotora, trošičku popleta a navíc filuta. Ale nakonec se ukázalo, že ví, jak vyzrát na ty, kteří mu
chtějí ublížit. S liškou podšitou si poradil lépe než známý pohádkový hrdina Budulínek – a to za
pomocí pánvičky. Nedivme se, žijeme přece v moderní době.
Však se Vašich dětí zeptejte sami, jak se jim medvídkova pohádka líbila. Pro nás byla úžasná – po
celou dobu jsme měli úsměv ve tvářích doplněný radostným smíchem. Vždyť sám pan Ševčík
s medvídky přijeli z divadla RADOST.
Za kolektiv MŠ paní učitelka Kamila Šmerdová, DiS.

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů, přinesl i změnu zákona o daních. Mimo jiné platí, že je možno využít
daňovou slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy
podle školského zákona. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně
vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v
zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.
Nárok na poskytnutí této slevy se prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku
včetně mateřské školy podle školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného
dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat
1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

V půběhu ledna budeme tedy rodičům na jejich žádost vydávat potvrzení s výše uvedenými
náležitostmi (vč. identifikace školy) o výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte
v mateřské škole za daný kalendářní rok (školné).
Vážení rodiče, pohlídejte si tedy, aby vám v roce 2014 nevznikly žádné nedoplatky. Potvrzení se bude
vydávat pouze na výdaje prokazatelně zaplacené v roce 2014.
Mgr. Olga Bauerová
ředitelka
Akce na měsíc prosinec 2014
5. 12.

Mikuláš v MŠ

11. 12.

Vánoční jarmark v tělocvičně ZŠ

13. 12.

Slatinské vánoce - v 15.00 h: vystoupení dětí z MŠ

15. 12. od 15.45 h Vánoční posezení s rodiči u stromečku - třída Zajíčků a Žabek
18. 12. od 15.30 h Vánoční posezení s rodiči u stromečku - třída Broučků, Včelek, Berušek a Motýlků

Akce na měsíc listopad 2014
24. 11. od 10.00 h Mahenovo divadlo, pohádka „Zlatovláska“ pro 5-6 leté děti, odchod z MŠ: v 9.00
h
Loutkové divadélko
V polovině října za dětmi do mateřské školy přijela vzácná návštěva - loutkové divadlo Mokrošovi. Pro
malé diváky si připravili tři krátké pohádky: O perníkové chaloupce, O kohoutkovi a slepičce a O
červeném klubíčku. Děti zaujaly zejména krásné loutky, které si mohly na konci představení i
pohladit.
Mgr. Andrea Školná
Záchranná stanice v MŠ
„Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst.“ Je jasné, že každé dítě
má rádo zvířata, a proto jsme si k nám do školy pozvali „chlupatou návštěvu“ ze Záchranné stanice
pro ptáky a malé savce.
Odborný, ale i vtipný výklad si pro nás připravili dva tamní ošetřovatelé. Děti si zvířátka nejen
prohlédly, ale také pohladily, či pochovaly. A která zvířátka to byla? Z ptáčků to byl sokol, sovičky,
jedna suchozemská a jedna vodní želvička, dva ježčí sourozenci, kuna a také had, i když jen gumový.
Děti v rámci tohoto programu mohly vyhrát podržení ptáčka na rukavici a jeho šimrání, přenesení
ježka nebo vyfotografování se s hadem kolem krku. Musely ale odpovědět na záludné otázky pana
ošetřovatele. Také jsme obdrželi leporela s fotkami zvířátek ze Záchranné stanice.

Všem se nám zvířecí návštěva velmi líbila a těšíme se na další setkání. Pro více informací o Záchytné
stanici navštivte web www.ptacicentrum.cz.
Kamila Šmerdová, DiS.
Výroba „Dýňáčků“ s rodiči
Jedno podzimní odpoledne jsme si v naší mateřské škole báječně užili odpolední dílničky. Společně
s rodiči si děti vytvořily z dýní a dalších přírodních materiálů krásné „Dýňáčky“. Nechyběla při tom
dobrá nálada ani skvělé pohoštění.
Na závěr jsme všechny naše Dýňáčky vystavili a rozzářili čajovými svíčkami. Dílničky se skvěle vydařily.
Všichni si to náramně užili a odnášeli si domů pěkné vzpomínky na příjemně strávené říjnové
odpoledne.
Věra Čapková
Akce na měsíc říjen 2014
14. 10. od 9.15 h
divadlo Mokrošovi v MŠ, pohádky: O perníkové chaloupce, O kohoutkovi a
slepičce, O červeném klubíčku
15. 10. od 15.00 - 16.30 h „Dýňáčci“ - vyřezávání strašidýlek z dýní společně s rodiči v MŠ
21. 10. od 10.00 h

ukázka zvířátek ze záchranné stanice na zahradě MŠ

23. 10. od 8.00 h

vánoční focení v M

Edisoni v MŠ
V pondělí 15. 9. 2014 se uskutečnilo dopolední setkání dětí z naší MŠ a zahraničních studentů z Iránu,
Číny, Egypta, Rumunska a Bulharska. Všichni zahraniční studenti měli pro děti připravený krátký
program. Děti se naučily hravou formou jednoduchá slovíčka, seznámily se se zemí, ze které student
přijel, nakreslily si vlajku státu, ze kterého návštěva přicestovala, a zatancovaly si na typickou hudbu.
Netradiční dopolední program si všichni náramně užili. Setkání proběhlo v krásné přátelské
atmosféře. Na závěr nechyběl ani dáreček na památku a lítost, že všechno jednou musí skončit.
Věra Čapková
Loutkové divadlo v MŠ
Ve čtvrtek 19. 9. 2014 se naše děti těšily na návštěvu, která k nám zavítala hned ráno. Přijelo k nám
loutkové divadlo - Dveře do pohádky, jakožto sponzorský dar od firmy Door financial a. s., která
pořádá turné v roce 2014 po Čechách a Moravě. Pro děti si připravili známou klasiku od Bratří
Grimmů, pohádku O Červené Karkulce. Děti se dozvěděly, co že to ta karkule vlastně je - červený
čepeček, který Karkulka nosila na hlavě. Loutková pohádka se dětem velmi líbila. Za velký potlesk děti
obdržely obrázkové pexeso, které si mohly odnést domů.
Kamila Šmerdová, DiS.
Mateřská škola

Zahájili jsme nový školní rok. A jak jinak ve školce, než krásnou pohádkou od divadélka Úsměv „Jak
pejsek s kočičkou myli podlahu a pekli dort“. Příběh doprovázely známé dětské písničky, takže malí i
velcí si mohli s pejskem a kočičkou zazpívat. Na konci představení všem dětem zářily oči radostí, lepší
začátek roku jsme si nemohli přát.
Mgr. Andrea Školná
POZVÁNKA
Vážení rodiče,
jste srdečně zváni na schůzku občanského sdružení MŠ, která se bude konat dne 9.9.2014 v 16:30
v jídelně ZŠ .
Program schůzky:
·

volba nové členské základny

·

stanovy OS

·

program na nový školní rok

Účast všech rodičů nutná.
Dostavte se prosím na schůzku bez Vašich dětí.
Děkujeme
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI
Informační schůzka s rodiči se bude konat ve čtvrtek 4. 9. 2014 od 16.00 h. Rodiče se sejdou ve třídě,
kterou jejich dítě navštěvuje.
SCHŮZKA
Schůzka s novými rodiči se uskuteční 28. 8. 2014 od 16.00 h v přízemí MŠ ve třídě Berušek.
INFORMACE O PLACENÍ STRAVNÉHO
http://www.sjslatina.cz/
Co potřebuji do MŠ:
papučky
pyžamko
chlapci - hrací kalhoty, tričko, děvčata - zástěrku nebo sukýnku, tričko
náhradní oblečení
pláštěnku
zubní pastu + kartáček s krytkou, kelímek
hrníček na pití
2 malé fotografie, můžou být i kopie (na skříňku, na postýlku)
VŠE PODEPSANÉ!!!!

