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Přátelský občasník pro všechny, kteří chtějí být v obraze.

Dopoledne s babičkou
Pozor pozor, v naší školce je
možné všechno. Jedno krásné
dopoledne byla otevřená pro
všechny babičky, které mají čas a
chuť si s našimi školkáčky něco
zahrát, ukázat jim něco nového
nebo si přečíst nějakou pohádku.
Nejen děti si to náramně užily a
protože dědečkové by také rádi do
školky, přislíbila paní ředitelka, že
na ně také určitě brzy dojde!

Zpívánkový kabaret

práce a paní učitelky rozhodně
zaslouží velké díky za pečlivou
přípravu a trpělivost, se kterou
malé Človíčky na vánoční besídku
připravovaly.

Vánoční trhy
I na Vánoce se musí vše
nachystat,
napéct
cukroví,
nazdobit okna i poličky, chodby,
připravit stromeček a v neposlední
řadě vyrobit spoustu dárků, které
se budou prodávat na vánočním
trhu. Děti si daly moc záležet a
výsledkem byly krásné perníčky,
nápaditá těžítka, ozdoby pro
maminky, babičky i tetičky. A pro
všechny samozřejmě i přáníčka –
která se ale budou rozdávat až na
besídce.

Koncem listopadu navštívil malé
Človíčky
zpívánkový
kabaret.
Školáci i školkáčci zasedli na
židličky a čekalo na ně pohádkové
divadélko plné písniček a legrace.

Vánoční přáníčka od
zahraničních kamarádů

Vánoční besídka

Mikulášská
Ani u Človíčků nechyběli Mikuláš
s andělem a čerty – převlečenými
školáky, kteří si připravili pro své
malé kamarády ve školce příjemné
překvapení. Výměnou za pěknou
básničku nebo písničku přišli do
školky děti pochválit, ale i trošku
pokárat nadělenou bramborou.

Určitě stojí za to i zmínit, že školáci
se vydali udělat trochu vánoční
radosti i babičkám a dědečkům
z nedalekého
pečovatelského
domu. Udělali všem tamním
seniorům obrovskou radost!

Jako vrchol prosince byla dozajista
pro všechny děti i jejich rodiče
vánoční besídka. Poctivě se
všichni připravovali, děti zpívaly
vánoční
písničky,
recitovaly
básničky a předvedly nám své
nacvičené tanečky. A nakonec
přišel
i
Ježíšek
s dárečky.
Přestože se celá veselá událost
neobešla na začátku bez četných
slziček maláčků, byla to pro
všechny moc pěkně odvedená

našich

Vánoce neslavíme jen s rodiči a
příbuznými nebo ve školce a škole
s kamarády.
Školáci
se
do
vánočních přání pustili přímo
mezinárodně. Připravili přání i pro
své
zahraniční kamarády a
odměnou jim byla přání i od nich!
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Peníze nebo život
Nebojte, Človíčci se nedali na
loupežničení! Paní učitelky je vzaly
na výstavu, kde se dozvěděli
spoustu věcí o penězích i o tom,
čím se kdysi platilo. Človíčci si tak
zkusili rýžovat zlato, razit mince,
tisknout bankovky, dokonce i
vyloupit trezor. Nakonec si zahráli i
na bankéře za vydělané peníze si
nakoupili ve fiktivním obchodě!

Vysvědčení a výstava
Dlouho očekávaný den pro školáky
- konec prvního pololetí a první
vysvědčení. Hned po osmé hodině
si školáci postupně vylosovali své
úkoly, které měli postupně plnit
poslední den prvního pololetí, kdy
je čekal výlet na výstavu Cyrila a
Metoděje. Prvňáčci si po návštěvě
výstavy vyzkoušeli psát hlaholicí.
Moc je to všechny bavilo a
nezůstali jen u zapsání svého
jména.

Po návratu z výstavy už na malé
školáky čekali rodiče, sourozenci,
prarodiče a hlavně jejich první
vysvědčení.
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Preventivní triky k použití
elektriky
Začátkem února navštívili školku
divadelníci se svým vystoupením
nazvaným
Preventivní
triky
k použití elektriky.

Zábavnou
formou
se
děti
dozvěděly základní informace o
fungování elektriky, ale i o
nebezpečí,
které
s elektrikou
souvisí. Zahrály si na rozbité
počítače, naučily se písničku a hru,
ve které rozeznávaly,
které
předměty jsou vodivé a které ne.

Bruslení
První únorový týden byl ve
znamení bruslení. A aby toho
nebylo málo, Človíčci si vyzkoušeli
jak ledovou plochu v nákupním
centru ve Štěrboholech, tak i
opravdový stadion na Slavii.
Nasadili brusle, helmy, vyzbrojili se
oteplovačkami a vyrazili na led. Ve
Šterboholech pomohli Človíčkům
nejprve tradiční tučňáci, kterých se
mohli při své krasojízdě přidržovat,
mnozí z nich však nakonec i
tučňáky odložili a předvedli, že na
bruslích jsou za hvězdy i bez
tučňáků. Človíčci tedy ovládli další
sport – a příští rok budeme už jen
vylepšovat!

Výlet do zrcadlového bludiště na
Petříně
V únoru se školáci i školkáčci
vypravili na výlet do zrcadlového
bludiště na Petříně. Pomáhali paní
učitelce najít cestu. Všechny děti
dostaly velikou pochvalu za vzorné
chování, ale největší odměnou byl
asi smích na jejich tvářích, když se
viděli v různých zrcadlech přímo
na Petříně.

Atletický trojboj v Horoměřicích
Ve středu 12. února vyrazili
Človíčci z Hostivaře i Chocerad
poměřit síly s kamarády z MŠ
Sportík Horoměřice. Zúčastnilo se
přibližně 90 závodnic a závodníků,
kteří poměřovali síly v běhu, skoku
do dálky a hodu tenisákem – děti
ze školy si hodily medicinbalem,
protože tenisáky by létaly až do
tamní nářaďovny! Boj to byl
urputný, ale nakonec si odměnu
v podobě pamětního diplomu a
drobné sladkosti odnesl každý.

Ještě dlouho všichni rodičům
vyprávěli, jak legračně oni sami i
všichni jejich kamarádi vypadali!
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