ČERVEN V MŠ OHOZNÁ
„Měsíc červen to je prima, to už není žádná zima.“
Opravdu nám měsíc červen připravil několik teplých dní, takže jsme s dětmi mohli konečně
vykonávat některé činnosti venku, jako například rozcvičky. Také jsme si už troufli na pořádání
některých akcí. Do plánu se dostal dětský den, pěší výlet na hrad Svojanov, polodenní výlet do
lomu u Stašova, celodenní výlet na kozí farmu v Lozicích a zámek Nové Hrady, návštěva muzea
v Poličce, návštěva divadla JOJO u nás ve školce.
Jako první akcí byl dětský den. Soutěže a úkoly pro děti jsme připravili na školním dvorku,
kde ostatně trávíme nejvíce času z pobytů venku a u dětí je oblíben. Děti měly za úkol přejít ve
dvojicích po dvou prknech proti sobě držet u toho dvě tyčky a na nich míč. Míč nesměl z tyček
spadnout. Důležitá byla spolupráce. Následovalo stavění kostek podle vzoru na obrázku, stavba
barevných komínů ze stavebnice, skládání puzzle, chození po dřevěných špalcích podle určených
pravidel a mnoho dalšího. Děti na konci byly odměněny velkou zlatou čokoládovou medailí.
Další akcí v pořadí byla návštěva divadla JOJO s pohádkovým představením s tématikou
pralesa. Děti velice spontánně (místy až moc) reagovaly na podněty ze strany herců. Celkově byly
nadšené.
Do lomu ve Stašově jsme zamířili na pozvání prarodičů jednoho z dětí, kteří zde pracují. Byla
to už druhá naše návštěva zde a děti jsou vždy nadšené. Seznámí se s technikou zde používanou,
proběhnou se, pozorují přírodu, mohou si opéct pátky a svezly se i v náklaďáku.
Kozí farma v Lozicích se nám také moc líbila. Byla to pro děti tak trochu vzdělávací akce,
protože se moc dozvěděly o životě koz, pohladily si je, nakrmily je a zkoušeli je i podojit. Z mléka
jsme zkoušeli vyrábět kozí sýr. Dětem se povedl a byl moooc dobrý. Tuto exkursi u zvířátek jsme
spojili s návštěvou nedalekého zámku v Nových Hradech. Tamní obora s jelení zvěří byla pro děti
dalším velkým zážitkem. Děti si mohly pohladit skutečného jelena nebo laň. Prošli jsme si okolí
zámku se spoustou krásných zákoutí v zahradách a zakotvili jsme ve zdejší cukrárně na zmrzlinku
a malé občerstvení. Na tento výlet nás vezl moc hodný pan řidič, který nás pozval na zmrzlinu do
své restaurace v Modřeci. Takže na konec výletu byla ještě jedna sladká tečka.
V muzeu CBM v Poličce jsme absolvovali hned dvě výstavy. Jedna se jmenovala „Žižka za
branami“ a druhá nesla název „Hrátnice aneb hravá radnice“. Obě výstavy byly moc pěkně hlavně
díky tomu, že byly interaktivní. Děti mohly sahat na exponáty, zkoušet si mnohé věci, no prostě
si hrát a to je baví.
Pěší výlet na hrad Svojanov patří již k tradičním akcím na konci června. Děti se s námi
projdou lesem až k hradu a následně si společně prohlédneme hrad kolem dokola zvenčí.
Návštěvu hradu zakončíme občerstvením v místní restauraci (zase byly hranolky s kečupem) a
nákupem drobných suvenýrů. Zpět do školky jedeme linkovým autobusem z podhradí.
Poslední den června nás opět navštívilo divadlo JOJO s pohádkou o pirátech. Moc hezké
zpracování, děti byly opět nadšené. Neptun vládce moří na konec představení pasoval
předškoláky do stavu školáků. Děti obdržely šerpy a taštičky s drobnými dárky pro vzpomínku na
MŠ.
Tento den jsme si v MŠ otevřeli dětské šampáňo a dali jsme si na rozloučenou zmrzku.
Doufejme, že na krásné zážitky z MŠ naši, již brzy bývalí předškoláci, nezapomenou a budou se
k nám, alespoň ve vzpomínkách, stále vracet. My na ně určitě nezapomeneme. S každým z nich
se nám pojí ve vzpomínkách několik zážitků.
Přejeme všem krásné léto plné radosti a s těmi, co u nás pokračují, se těšíme na brzké
setkání na konci srpna (respekt. v září).

