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DOBRÉ SLOVO, VLÍDNÁ VĚTA
JE KLÍČ KE VŠEM DVEŘÍM SVĚTA.
KLÍČEK, KTERÝ ODEMYKÁ
KAŽDÉ SRDCE, CO TU TIKÁ.

Vážení rodiče,
dostává se k Vám náš časopis Klíček, ve kterém najdete zprávičky z Berušek a
Sluníček, informace o projektu Sporťák i spoustu dalšího nejen pro Vás, ale i pro
Vaše naše děti.
Nejaktuálnější zprávy Vám vždy zasílám na Vaše e-maily, abyste byli vždy a včas
informováni. Moc děkuji za Vaše zpětné reakce!
Právě vstupujeme do nejkrásnějšího času v roce, času adventního. Všichni jsme
doufali a věřili, že tyto Vánoce už budou stejné, jako bývaly dřív…ale nestalo se
tak… Vánoce však budeme mít takové, jaké si je uděláme! Není to přece jen o
nakupování, cestování, večírcích…je to o pohodě a klidu právě u toho našeho
stromečku mezi svými blízkými! Mohu Vás ujistit, že jako MŠ Klíček děláme
maximum pro to, abychom ochránily Vaše naše děti a tím i Vás, jejich rodiče, ale
i nás pracovnice školy! I přes to, že jsme očkované, tak se každé pondělí
testujeme, abychom se ujistily, že nepředstavujeme pro děti žádné nebezpečí.
Desinfikujeme, větráme, používáme čističky vzduchu s ionizérem, dohlížíme na
dodržování hygienických pravidel u dětí. Občas to není vůbec snadné, ale děti
jsou pro nás tím nejdůležitějším a pro ně to musíme zvládnout!!! Chtěla bych
Vám poděkovat za zodpovědný přístup k nastaveným pravidlům, které je nutné
dodržovat v zájmu zdraví a bezpečí nás všech!
Dovolte mi, abych Vám (nám všem) za všechny velké primátorské holky, již teď
popřála pohodové adventní dny a Vánoce prožité ve zdraví!!!
OPATRUJTE SE!!!
Vaše ředitelka Andrejka.

Kontakty:
mob. MŠ: 739 318 641
mob. ředitelka: 775 144 415
mob. ŠJ: 605
email: andrea.gahurova@mshajkaub.cz

KLÍČEK OD BERUŠEK
Prázdniny utekly jako voda a v pondělí 3. září se otevřely dveře naší
školičky. Přivítali jsme spoustu nových kamarádů a kamarádek. Do
Berušek je zapsáno 28 dětí z toho 17 holčiček a 11 kluků. Přes prvotní
obavy a krok do neznáma jsme vše zvládli…troufáme si říci na 1*. Slzy
a tesknění se vytratily a děti si dny v beruškové třídě začaly užívat.
Zvykly si na nové prostředí, kamarády, paní učitelky a v neposlední
řadě na odloučení od maminek a tatínků. Nové zážitky, hry a hračky si
je získaly a ze třídy se místo pláče začal ozývat hlasitý smích a
spojenectví bezva party kamarádů. Každý den je u těch nejmenších
berušátek jiný a hlavně rozmanitý. Společně prožíváme situace, které
jsou pro ně nové, učenlivé a lákavé. Děti se spontánně učí, jak se
chovat k ostatním, jak si pomáhat a být dobrým kamarádem. Při
každodenních činnostech si kreslíme, malujeme, zpíváme, tančíme,
cvičíme a dozvídáme se nové informace k danému tématu. Nebuďte
smutní, pokud neuvidíte obrázek vašich dětí na nástěnce, nebo nemá
zrovna náladu s Vámi sdílet zážitky ze školky. Třeba nové zážitky
vstřebává. Věřte, že si možná v tu chvíli hrálo s legem, nebo kreslilo
srdíčko pro své nejbližší. Každý pokrok vašich dětí má určitou rychlost
a hlavně potřebuje svůj čas. Společně si užijeme krásné chvíle a čas
strávený s vašimi dětmi je pro nás důležitý stejně jako pro Vás.
Těšíme se společně na nejkrásnější a kouzlem zdobené Vánoce.
Pilně se připravujeme na překvapení pro Vás.

Učitelka je tady pro děti a také pro Vás – RODIČE.
VŠE CO DĚLÁME, DĚLÁME PRO VAŠE – NAŠE DĚTI

Podzimní radovánky u BERUŠEK

KLÍČEK OD SLUNÍČEK
Prázdniny utekly jako voda a my se společně vracíme zpět do naší školičky. Do
sluníčkové třídy přichází spousta kamarádů, kteří ještě o prázdninách chodili do
beruškové třídy. Celkem je v naší třídě 28 dětí, z toho 13 kluků a 15 holčiček.
Každý den se na děti těší paní učitelka Petruška a paní učitelka Verunka.
V září jsme se seznamovali, vytvářeli si společně třídní pravidla. Jedno z pravidel
bylo sluníčkové a to bylo dáno – jsme všichni kamarádi a máme se rádi. Další
pravidla jsme si vytvářeli postupně dle konkrétních situací. Během školního roku
můžeme pravidla kdykoli měnit a pracovat s nimi. Září se přehouplo v říjen a
většina dětí se bez problémů adaptovala. Mezi dětmi vzniklo spousty nových
přátelství.
Předškoláci se pilně připravují na školu, učí se správně držet tužku, procvičují
grafomotoriku, plní různé úkoly, do kterých se velmi rády zapojují i mladší děti.
Postupně se děti snažíme vést k samostatnosti.
Témata volíme tak, aby děti zaujala, ale také aby rozvíjela jejich znalosti.
Společně jsme se seznamovali, dělali různé pokusy, pekli štrúdl, proměnili se na
podzimní skřítky, a dokonce jsme se pomocí kouzelného sluchátka podívali do
lidského těla, procvičili si lidské smysly. Vzhledem k epidemiologické situaci, se
podzimní slavnost, která se každoročně koná na školní zahrádce konala bez
rodičů. Věříme, že i tak si ji děti užily.
Naše třída se v letošním roce účastní projektu SPORŤÁK, kdy s dětmi chodíme
každou středu sportovat. Dětem se věnují dva páni učitelé, kteří mají pro děti
vždy nachystané různé pohybové hry, hrají s dětmi různé sportovní hry. Většina
dětí se v pondělí ptá, kdy už bude středa a půjdeme na SPORŤÁKA?! Děti
sportování moc baví.
Teď už se společně s dětmi těšíme na Mikuláše a jeho družinu a na nadcházející
adventní čas, který spolu v naší školičce prožijeme.

SPORŤÁK – pohyb je zábava pro Sluníčka
„Mami, jdu ven!“ Zaslechl rodič před tím, než se rychle zabouchly dveře a dítě zmizelo rychlostí
blesku pryč. Partičky se scházely v létě na hřišti, kde hrály fotbal, florbal a raz-dva-tři gong,
nebo měly sraz v zimě pod kopcem, kam každý nesl, co doma našel: sáně, bobi či starý dobrý
igelitový pytel… Nebylo divu, že návrat domů často proběhl o dost později, než byl stanovený
čas. Copak rodiče nechápou, že sledování hodinek prostě nebylo na programu? „Jen ať
nedostanu zaracha, to by byl konec světa“.
Nejkrásnější chvíle z dětství jsme prožili venku s kamarády. Doba se však mění a děti
momentálně nemají tolik možností pobíhat svobodně venku, vymýšlet hry a sportovat tak, jak
jejich tělo potřebuje a jejich přirozenost vybízí. Místo toho sedí u počítačů. Postupně si zvykají,
že sedět doma je vlastně nejspíš normální. Přitom odborníci hovoří, že vztah ke sportu se
buduje hlavně v předškolním věku.
Město Uherský Brod ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol využilo nabídku NF Slovácko
s cílem, jak děti včas motivovat ke sportu a tak má druhá třída Sluníček za sebou první třetinu
unikátního projektu Sporťák, který se snaží dětem ukázat, že sport je zábava. A jako zábavu ji
pojali i skvělí páni trenéři Mgr. Zdeněk Moštěk a Roman Daněk, pod jejichž vedením proběhla
pro nás první část sportovních her s náčiním.
A jak takový sporťák vypadá? Každou středu po svačince se vydáme k Základní škole Pod
Vinohrady, kde máme připravenou vlastní šatnu. Tam začíná první dobrodružství a možná
nejnáročnější část celé akce. „Já nemám gumičku!“ „Já nemám ponožky!“ „Já nemám
botičky!“ … Když se tohle zvládne, je to už vlastně úplně jednoduché. Rozdělíme si čelenky se
jmény a vyrážíme k pěkné, zrekonstruované a vytopené tělocvičně, kde děti bez problémů
vydrží v kraťáscích či legínách a tričku.
Ode dveří už se na nás smějí naši dva trenéři: „Tak co kluci a holky … jste připravení?“
Rozdělíme děti pomocí barevných dresů a jde se na cvičení. Každá hodina je jiná, ale program
zůstává podobný, tak aby si děti zvykly a věděly, co je čeká. Rozehřejeme se při nějaké honičce
nebo aktivní hře, trošku se protáhneme a pak se učíme něco nového. Ať už pracovat s náčiním,
ovládnout florbalku, či poradit si s míčem a nejlépe všechno dohromady. Páni trenéři upravují
všechny hry a soutěže tak, aby je děti zvládly a mohly si je vyzkoušet v bezpečném prostředí.
Využívají úžasného prostoru a možností tělocvičny, kterou mateřské školy nemají. Nikdo není
poražený, ale každý je vítěz už proto, že si zacvičil a zatrénoval. Děti mají možnost vyzkoušet
si různé sportovní aktivity a v nichž možná objeví svůj budoucí zájem. Vždyť pohyb je to
nejpřirozenější, nechme děti se hýbat.
Teď se můžeme společně těšit na bruslení, které začíná 8. 12. 2021. V novém roce nás čekají
hry s míčem zase na II. ZŠ Pod |vinohrady a atletika v I. ZŠ Mariánské náměstí.

Naši SPORŤÁCI tělem i duší
Více fotografií z každé hodiny „SPORŤÁKA“ naleznete na našich webových stránkách ve
fotogalerii 2021/2022 i na webových stránka II.ZŠ Pod Vinohrady.

ADVENTNÍ SEZNAM
ANEB JAK SI UŽÍT KLIDNÉ VÁNOCE
1. UPEČTE SI S RODIČI VOŇAVÉ PERNÍČKY V TEPLE VAŠEHO DOMOVA.
2. PROVONĚNÝ DOMOV SI VYZDOBTE PAPÍROVÝMI VLOČKAMI V OKNECH.
3. NAPIŠTE JEŽÍŠKOVI. JE NEJVYŠŠÍ ČAS.
4. NEZAPOMEŇTE DÁT DO VÁZY VĚTVIČKU“BARBORKY“.
5. ZAPALTE SI PŘI POKLIDNÉM NEDĚLNÍM VEČERU DRUHOU ADVETNÍ SVÍČKU.
6. NASTRAŽTE OČI I UŠI. DNES CHODÍ ULICÍ MILUKÁŠSKÁ DRUŽINA.
7. NECHEJTE DĚTI POMÁHAT PŘI KAŽDODENNÍCH ČINNOSTECH. JSOU ŠIKULKY.
8. VYROBTE SI RODINNÉ PŘÁNÍČKO A OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ.
9. NAMALUJTE SI S DĚTMI, JAK SI PŘEDSTAVUJÍ JEŽÍŠKA.
10. PROVOŇTE SVÉ DOMOVY JEHLIČÍM A JMELÍM.
11. OZDOBTE SI VOŇAVÉ SPOLEČNÝMI SILAMI UPEČENÉ PERNÍČKY.
12. ZAPALTE SI PŘEDPOSLEDNÍ ADVENTNÍ SVÍČKU A ODPOČÍVEJTE.
13. SPOLEČNĚ SE PROJDĚTE VEČERNÍM MĚSTEM A VNÍMEJTE TU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU.
14. MŮŽETE SI VYROBIT JEDNODUCHÉ KRMENÍ PRO PTÁČKY. NA JAŘE O NICH USLYŠÍTE.
15. VYTVOŘTE SI VTIPNOU VÁNOČNÍ FOTKU DO ALBA. BUDETE MÍT VZPOMÍNKU.
16. OCHUTNEJTE CUKROVÍ, CO JSTE SI SPOLEČNĚ UPEKLI.
17. PŘEČTETE SI POHÁDKU PŘED SPANÍM A POPVÍDEJTE SI O NÍ.
18. VÁŠ VÁNOČNÍ ÚKLID MŮŽE POMOCI I JINÝM.
19. ZAPALTE SI POSLEDNÍ LETOŠNÍ ADVENTNÍ SVÍČKU.
20, UDĚLEJTE NĚKOMU RADOST. ÚSMĚV A POCHVALA STAČÍ.
21. ZAZPÍVEJTE SI TŘEBA PŘI SNÍDANI VÁNOČNÍ KOLEDU, DEN BUDE VESELEJŠÍ.
22. VYCHUTNEJTE SI V KLIDU ŠÁLEK ČAJE, KAKAA A NEBO KAFÍČKA.
23. ZASTAVTE SE! VÁNOCE JSOU SVÁTKY KLIDU A POHODY.
24. PROŽIJTE KRÁSNÝ A NEJKOUZELNĚJŠÍ DEN V ROCE SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI.

ZKUSTE SI SPOLEČNĚ DOMA ZKRÁTIT ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA… 😊
KRÁSNÉ VÁNOCE DĚTEM I VÁM PŘEJÍ VŠECHNY VELKÉ HOLKY Z PRIMÁTORSKÉ ŠKOLKY

Předvánoční omalovánka Mikulášské družiny

Adventní kalendář pro rychlejší těšení na Ježíška☺
Každý den si vymaluj pouze číslo označené správnou číslicí. Celý stromeček na Tebe
„vykoukne“ na Štědrý den.

