Mateřská škola Ostrá, okres Nymburk

Celodenní výlet v červnu
Naše putování za letošním celodenním výletem nás zavedlo na zámek Sychrov, kde nás čekal
zajímavý program.
Při vstupu zámeckou branou na nás čekala opravdová princezna, která nás pozvala na soukromou
prohlídku svých zámeckých komnat. Prohlédli jsme si schodišťovou halu, uvítací salonek, karetní
pokoj, soukromé apartmá s nádhernou postelí kněžny, knihovnu s nepřeberným množstvím knih,
velkou jídelnu a úplně na závěr celé prohlídky jsme mohli nakouknout do hracího pokoje, kde měla
princezna sbírku krásných panenek a kočárků na hraní.
Po této prohlídce jsme navštívili výstavu plnou vědeckých objevů, které změnily svět, a modelů
dopravních prostředků. Měli jsme také možnost postavit vlastní stavby ze stavebnice Merkur. No,
byly to opravdu zajímavé kreace 
Pak naše kroky směřovaly do zámeckého parku na slíbený královský piknik spojený s připravenými
soutěžemi. Házeli jsme dobové dělové koule na nedobytné hradby zámku, hráli v kuželky a lovili
zlaté kapry ze zahradního jezírka. Musíme říct, že to byl opravdu povedený zámecký den se
spoustou zážitků a dobrého jídla!!!!!

Jak jsme hráli Sněhurku a sedm trpaslíků

Ve čtvrtek 29. 6.2017 se v tělocvičně naší školky konalo tradiční rozloučení s letošními předškoláky.
Předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 ukončilo sedm děti z Ostré.
Pro letošní slavnostní rozloučení s předškoláky nastudoval náš ochotnický spolek lidovou pohádku

Sněhurka a sedm trpaslíků.

Během divadelních zkoušek se děti pilně učily své

repliky, společné dialogy, pohyb po jevišti a text ústřední písně. Obavy z vystoupení před diváky
jsme sice měli, ale při prvním pohybu opony z vás zcela opadly a druhé ochotnické divadelní
představení děti opět odehrály naprosto ÚCHVATNĚ!!!! Děkujeme, jste prostě BÁJEČNÍ.

V druhé části naší slavnosti jsme společně naše kamarády předškoláky doprovodili před

Ahoj školko" a současně jim

symbolickou bránu do 1. třídy. Dekorovali jsme je šerpou "

předali závěrečné přání z mateřské školy a drobné upomínkové předměty. Paní Čápová, jako
zástupce obce, předala našim předškolákům dárkové tašky se školními potřebami pro 1. třídu. Za
všechny děti moc děkujeme.
Předškolákům přejeme úspěšný vstup do první třídy!
Zároveň bychom rádi také poděkovali všem návštěvníkům slavnostní rozlučky za opravdu příjemné
odpoledne. Bylo nám s Vámi moc dobře.

Lukostřelba na zahradě mateřské školy
Objev luku patří mezi největší objevy lidstva. A protože jsme tento objev lidstva ještě řádně
neprozkoumali, rozhodli jsme se do naší školky pozvat osobu nanejvýš povolanou – lukostřelkyni
Kristýnku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých a pro nás zatím neznámých věcí – že luk patří
podle archeologických nálezů vůbec k prvním nástrojům určeným k lovu, jak byly tehdejší luky
vlastně dlouhé, kdy se stal luk nutnou výzbrojí každého vojska nebo jak se pořádaly střelecké
soutěže. A hlavně jsme se naučili, jak se takový pravý luk drží a jak z něj správně střílet.
Nyní již víme, že
– šíp má být pevný a rovný, ale lehký, vyvážený letkami (kormidly) nejlépe z peří a s tvrdým ostrým
hrotem v takovém tvaru, aby snadno pronikl do hloubky konkrétního cíle
– tětiva má být pevná a uzpůsobena k napínání a snadnému vypouštění pomocí prstů ruky
Moc děkujeme naší milé průvodkyni za zajímavé povídání a příjemné dopoledne.

Děti a zaměstnanci MŠ

