;

Mš sLuNNÁ

O prázdninách jsme ve školce budovali a vy[epšovaIi, V chod-

bě byto položeno nové ;nc a stavallcí dřevěné schodiště bylo
zbroušero . lfiL'.- : -:..,, -até,em.

Mgr. Zuzana Cagašová
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-- -,ěsíce dohromady a my prvního září
:axé ty, které k nám do škotky chodí už
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Hned v neděti jsme jeti na letní škotu v přírodě. Tentokrát
jsme Nedvědice vyměniti za rekreačnístředisko Jasenka v Zubří.
Od neděte do pátku jsme ptniti různéúkoLy, zachraňovaLi superhrdiny a vraceIi jim jejich moc. Nakonec všechno dobře dopadlo,
Děti získaty všechny dí[y mapy, kterou když posktádal;,, nus'u
zas[oužený pokLad.

Po návratu jsme si užívatitepté letní počasí.Vy ._
možnost chodit se koupat na Biotop. A když,,,oda ne]
teptá, děti si hráty v areá[u. Skákaly na trampolilě a
na průlezkách nebo stavě[y stavby na pískov šti. \e
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tíbito v houpacích sítích,

MŠZ^HUMENICE

víjíse tak smysl pro představivost, pro poezii a krásu. Mi[u-

Hana Lejsltová

jeme básně Jana Skáceta. Jeho živou památku jsme zvýraznili
u hrobu básníka na brněnském Ústředním hřbitově. Rádi jsme
přijati pozvání p. Mgr. L. Svobodové do pobočky knihovnyJiřího

Ředitetl<a MŠZáhumenice

Mahena v Hor. Her., která zde děti seznámi[a se všemi možnost-

Dovo[te, abych se sVámi podětita o někotik postřehu ; -]:,:tí, které jsme na MŠZáhumenici v up|ynutém škotnímroce i,::
Státe pokračujeme v práci na dosaženícíte, který si rese ','Š
vytk|a, ato je, abyse děti cítity u násv bezpečía moh|y ro], =:
svoje schopnosti a dovednosti. A k tomu je chceme vést,. c-. ^

a nenásilným přístupem. Je pro nás vetkým zadostiuč r^ě-'--,
když po letech sevrací naši absolventi a právě na tuto atrnos'éru a duch škotky rádi vzpomínají.
V uplynu[ém období jsme si připomínati různá výročínaš c.
spisovateLů a básníků, a to hlavně jejich tvorbou pro dět , Roz-

v

mi a nabídkami knihovny.Živou formou si také připomínáme
odkaz našeho vetkého vzoru a inspirátora J. A. Komenského.
Rovněž pokračujeme v objevování krásy hudby. Zpíváme
a využíváme Orffův instrumentář. Těšínás dtouhá a úspěšná
spolupráce se ZUŠStunná Komárov a rovněž s rodiči dětí, jež
jsou muzikanti. Děkujemel
Nesmím zapomenout na výtvarnou výchovu, ate ta je naší
téměř každodenní činností.Děti rády krestí a je to na jejich
výkresech vidět. Obesítáme každoročněvýtvarné soutěže
a máme radost z úspěchův nich. Každý rok se objeví nějaký
talent. Snažímese rozvíjet Hejného metodu matematiky. Získáváme stále nové, kvalitní didaktické pomůcky, které pomáhají k rozvoji togického myštení a kombinatoriky.
V uplynu[ém období jsme byti omezeni v pohybu na našízahradě kvůtijejírekonstrukci, a[e mys[ím si, že anitak jsme nezanedbávali pohyb a sportovní vyžití.Vycházeti jsme na procházky po našem okotí, kde se děti mohou vyřádit a poznat,
co všechno za humny máme. V současnosti již stoužíhrací
prvky v přední části mŠa tak i pobyt a bezpečnost dětí je
na vyššíúrovni. Za to patří poděkování našemu zřizovateli
ÚuČ arno-jiht
Vůbec v našem oko[í se stále něco buduje, a tak si užíváme
v dobrém i ve z[ém čitý stavební ruch.... Musím pochválit rovněž všechny zaměstnance MŠ,jak pedagogické tak i provozní,
že celou tuto náročnou dobu zvtádti. Protože naše budova trpí
nemocí ,,1 000 MB" tj. tisíc matých btbostí.
S pozdravem této budiž pochváleno,
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