NĚCO MÁLO O MATEŘSKÉ ŠKOLE

PROJEKT „RECYKLOHRANÍ ANEB UKLIĎME SI SVĚT“
Jak už jistě víte z minulého zpravodaje, naše děti se v září letošního školního roku zapojily
do celorepublikového projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“.
Po celý rok jsme se tématu věnovali. Děti získaly povědomí o tom, že je nutné recyklovat nejen
směsný odpad, ale i baterie a elektroodpad. Zjistily, že nedílnou součástí života je ochrana přírody.
Všichni jsme se snažili děti naučit, že zodpovědný ke svému okolí by měl být každý z nás.
Heslo pro všechny zní:
„Jak se budeš chovat k přírodě Ty, tak se příroda bude chovat k Tobě“.
V průběhu celého roku jsme s dětmi pečovali o své okolí. Na zahradě školky jsme vysadili keře
do živého plotu, strom javor babyka, motýlí keř a pro kamarády z říše zvířat máme připravený hmyzí
hotel a ptačí krmítka.
V rámci projektu jsme zpracovali dvě vydání školkového zpravodaje s názvem „Popelářek“.
Zdokumentovali jsme v nich všechny naše činnosti. Pokud by měl někdo zájem, je možno si jej
prohlédnout ve školce nebo na internetových stránkách www. svojsin.cz/skolstvi.
Do projektu se zapojili rodiče i široká veřejnost. Tímto děkujeme všem za podporu.
Na fotografiích můžete vidět odměnu, kterou s vaší pomocí děti získaly.

ŠKOLKA V DOBĚ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE
Z důvodu koronavirové epidemie se dveře školky uzavřely dne 16. března a do konce školního roku
se pro naše „malíčky“ již neotevřely.
Staré přísloví praví: „Vše zlé, je pro něco dobré“.
Tím nejlepším co si z téhle těžké doby odneseme je fakt, že jsme spolu se svou rodinou mohli trávit
více času a věnovat se aktivitám, na které v dnešní uspěchané době není čas.
Pro nás zaměstnankyně školky tahle doba také nebyla jednoduchá. Některé z nás v sobě objevily
„skrytý talent“. Zjistily jsme, že ovládáme vícero činností.
Nezapomněly jsme, že u nás ve školce razíme heslo: „školka hrou“.

