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Ředitel,|<a MŠZáhu

menice

]iž sLovo,,nový" je veskrze optimistické
a my pedagogové spíšpedagožky na Záhumenici se budeme snažit tenLo optimismus
převést do ce[ého škotního roku. A nejen pedagožky, ate ce|ý náš kolektiv, nebot každý
pracovník je důtežitýk zachování dobrého
chodu škoty a nosite[em dobré atmosféry,
která se přenese i na děti.
Přes prázdniny proběhta úspěšněrekon-

strukce školní kuchyně v MŠ,a tak naše
výborná kuchařka paní Naděžda Haluzová
můžesvé báječnékulinářské umění tvořit
v hezkých a funkčních prostorách. Těšíme se
z toho!

Děkujeme vedení ÚtUČ arno-jih p. sta-

rostovi Mgr. ,|. Haluzovi, p. místostarostovi
lng. D. Grundovi, panu radnímu L. Boulovi
a panu lng. Albrechtovi za bezproblémové
zvládnutí celé náročnéakce.

Také naše zahrada dostává novou podobu
jsme
zvědaví, jak se povedou nové zahrada
ní prvky, které teprve očekáváme.
Ce|ý náš výchovně vzdětávací program je

nastaven dLouhodobě na nenásiInou přípravu na život, který naše děti čeká v další
škotnídocházce a především v jejich životě. Necháváme je objevovat před matematickó představy Hejného metodou tak, aby
získávaly zkušenosti v mnoha prostředích
s radostí a samy. Spontánní hru, objevování,
kuttivaci hudebního, výtvarného a literárního projevu považujeme za zákLadní speciikum předškoLního věku s ponecháním do,
statečnóho prostoru a času. Rozvíjímetaké
v dětech emoční inteligenci, nebot víme, že
laskavost a zájem o druhé není součástígenetického kódu, ate že se musime o jejich
rŮst starat. A pokud se nepěstují, vytrácí se.
Z pohLedu pedagogické psychologie tedy
žádnédatšíobdobí nebude mít takový význam jako právě předškotní. Takže nepochy-

bujeme o důležitosti významu prvních let
života dítěte a předškotního období.
Příspěvek z tvtŠ Záhumenice bych v krátkosti a s dovoLením ukonči|a nedávnými
stovy k novému školnímu roku pana Ondřeje
Šteffla, zakladatele a ředitele Scio škoL.
Vzkazpro učitele: "...Bud'te na děti hodný.
oni když něco neumí, tak to neděLají schvátně...".

Vzkaz pro děti: 'Nebojte se|"

