
Podzim v mateřské škole 

Podzim jsme si všichni ve školce náramně užívali. V rámci našeho celoročního projektu „Kola máme, 
kampak my se podíváme“ si děti již druhý týden v září vyzkoušely svoje kola a koloběžky a jeli jsme se 
podívat k rybníku. Děti ze třídy Koťátek nacvičovaly správné přecházení i jízdu na koloběžkách na 
našem školním hřišti. Na konci září se uskutečnila beseda s Policií ČR. Navštívili jsme ZD Podchlumí     
v Dobré Vodě, kde jsme si prohlédli zemědělskou techniku.  

Od 14. 9. jezdí starší děti do bazénu v Hořicích, kde probíhá výuka plavání. Na konci září jsme 
navštívili divadlo Drak v Hradci Králové (pohádka „O zlaté rybce“). I v naší školce se uskutečnily dvě 
kulturní představení (Knihadýlko Kykyryký, Vánoční pohádka). 

„Vánočního fotografování“ se v letošním roce ujala paní Martina Wiesner, která nabídla škole své 
profesionální služby. Po dobu fotografování na nás dýchala klidná vánoční atmosféra, která se 
promítla do úžasných fotografií, které určitě udělaly všem radost. Tímto bychom chtěli poděkovat za  
velmi pěkný přístup a krásné obrázky. 

S dětmi jsme se také vydali do lesa na houby, pekli jsme jablečné koláčky, lisovali mošt z jablíček a 
dlabali dýně. Starší děti vyráběly z keramické hlíny vánoční dárečky pro rodiče.  

Krásnou akcí byl každoroční „Rej strašidel“, kde jsme tancovali, vyráběli, plnili zajímavé úkoly a také si 
prošli strašidelnou stezku do krásně vyzdobeného „strašidelného“ sklepa. Převlečení školáci ve 
strašidelných maskách si přišli do školky zatančit a naučili nás kouzlit. Ve školní družině si školáci 
připravili pro předškoláky podzimní tvoření a předvedli jim družinové hry a hračky. 

Jsou věci, které bereme jako samozřejmost, a věci, které nás dokážou překvapit. A to velmi mile. 
Jednoho podzimního dne jsme vyvěsily na nástěnku prosbu pro šikovné tatínky a dědečky, zda by 
nám nevyrobili ze dřeva „šroubovací pomůcku“ pro děti. Za měsíc nám přinesla Viktorka Čížková od 
svého dědečka dokonce 4 kusy této pomůcky. Dětem se šroubování moc líbí a tráví u něho opravdu 
hodně času. Zlepšují si tím jemnou motoriku a šroubováním si uvolňují zápěstí. Tato pomůcka je 
užitečná nejen v oblasti praktického života, ale také připravuje ruku na psaní. Rády bychom touto 
cestou poděkovaly „dědečkovi“ za výrobu. 

Další milé překvapení na sebe nedalo dlouho čekat. Paní Škrobová přinesla po svých synech 
montovací traktor John Deere. Někdy je to opravdu oříšek, abychom rozmontovaný stroj vrátili do 
původního stavu. Toto všechno nás posunuje dopředu. Děkujeme.  

A co nás ještě čeká do konce kalendářního roku? Na pátek 25. 11. si připravujeme pásmo básniček a 
písniček k rozsvěcení vánočního stromu. V úterý 29. 11. se pojedeme nadechnout vánoční atmosféry 
na zámek do Nechanic, dne 1. 12. se budeme podílet na „Vánočních dílnách“ ve škole a také k nám 
určitě přijde i Mikuláš. Do vánočních prázdnin stihneme jednu pohádku, společně si upečeme 
perníčky a budeme se těšit na nadílku od Ježíška. Také jsme pozváni do základní školy na předvánoční 
setkání se školáky, kteří si pro své mladší kamarády připravují zajímavé aktivity. Moc se všichni 
těšíme!!! 

Krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce 2023 Vám přejí učitelky z MŠ v Dobré 
Vodě.  


