Květen v mateřské škole - Kdo si hraje, nezlobí
Školička víly Pohádky,
zavede Vás do pohádky,
kde víly, skřítci ožívají,
života si užívají.
Milujíc svou rodnou zem,
jdeme rovnou za nosem.
Do světa dětských radostí,
kde jen láskou se hostí ...
http://www.skolickavilypohadky.cz/

Tak právě tak nás pozvala jednoho slunečného květnového dne do svého světa víla Školička. Přijela k nám až z
dalekých šumavských lesů, aby nám dovolila s láskou nahlédnout do světa Fantazie, kde dovádějí nezbední
skřítci, vyprávějí moudří elfové své neuvěřitelné příběhy a za úplňku je možné shlédnout nejeden vílí taneček.
Víla Školička ve svém pohádkovém vyprávění s krásnými písničkami připomněla dětem, jak je důležité se opět
navrátit ke spojení s Matkou Přírodou, mít jí rád a chránit jí. Dětem víla věnovala pohádkovou knížku s obrázky
víl a skřítků, kde děti najdou zajímavé čtení i spoustu úkolů.
Pozvání na divadelní představení přijali i naši kamarádi z Mateřské školy Stratov.
Vstupné bylo dětem z MŠ Ostrá hrazeno mateřskou školou.

Celodenní výlet
Cesta za celodenním výletem nás letos zavedla do kraje blízko Nového Bydžova, na pravý břeh řeky Cidliny,
kde se nachází malý Zámek Sloupno. Naše putování do tohoto místa mělo jediný cíl - zažít pirátské
dobrodružství, složit těžké pirátské zkoušky a stát se opravdivým PIRÁTEM!!!!! Čekaly na nás tyto záludné
úkoly:
• Pirátská dílna - tvoření vlastní pirátské čepice, která byla nutná k vyplutí, vymyšlení jména pirátské
kocábky
• Pirátská akademie - učení se drhnutí lodní paluby, vázání uzlů, chůze po laně, nakládání naloupeného
nákladu do podpalubí, vaření pirátských dobrot, ingredience k uchování vody, stezka odvahy do
pirátského vězení a přeplavání moře na zádech želvy
No, a protože my jsme moc šikovní kadeti, nakonec jsme všechny záludnosti moře splnili a byli pasováni na
opravdivé piráty. Pod ostrým mečem jsme přísahali věrnost Pirátským zákonům a odnesli si "Pirátský glejt",
který nám zaručuje přijetí do cechu pirátského :-)
A co by to bylo za oslavu, kdyby na ní chyběl slavnostní oběd - tentokrát jsme hodovali přímo v kapitánské
kajutě v podpalubí. Lodní kuchař nám připravil do zlatova vypečený řízek s bramborem!!!! Mňam.
Vstupné i slavnostní oběd byl dětem hrazen mateřskou školou.

Oslava Dne dětí s letní olympiádou
Soutěž se stavbě věže, chytání ryb, navlékání korálků, obkreslování tvarů písmen, porážení kuželek, hod na cíl,
vkládání tvarů, řešení hlavolamů, nošení míčku na velmi vratké podložce, překonání opičí dráhy, skákání v pytli,
hra na nezbedné zajíčky - tak to všechno jsou disciplíny naší letní olympiády, kterou jsme oslavili letošní Den

dětí. Nevěříte, věřte! A my to všechno zvládli s úsměvem na rtech a dobrou náladou. Za celé dopolední klání
jsme byli odměněni diplomem, medailí a novými hračkami, které se ukrývaly pod dračí dekou. Celý den nám
přinesl plno zábavy, zážiků a nových zkušeností :-)

A co nás čeká v červnu? Vpustíme naše předškoláky branou rovnou do 1. třídy. Rozlučka s předškoláky se bude
konat 30. 6. 2016 od 16.00 hod. v MŠ. Čeká na nás Honza Krejčík a na Vás velké překvapení. Budeme rádi,
když si najdete trochu času a přijdete pobýt. Všichni jste srdečně zváni. Už se moc těšíme !!!!
Děti a zaměstnanci MŠ

