ZPRAVODAJ
OBCE TĚŠETICE
- DODATEK Plánované
akce
23. prosinec
2016
a 4 – ročník 2016
18. února
Dětský maškarní karneval
25. února
Masopust
25. února Masopust

Jubilanti
Říjen
70 let – Vavák František
Listopad
75 let – Musil Leopold
Prosinec
65 let – Jurková Drahomíra
65 let – Zaspal Zdeněk
85 let – Bagoňa Štefan
Jubilantům přejeme vše nejlepší a
pevné zdraví do dalších let.

Jak se máme ve
školce
Když skončila doba prázdnin, do
naší mateřské školy se 1. září vrátil
dětský smích, ale nejen on…
V letošním školním roce máme osm
nových dětí, dětí, které jsou poprvé
odloučeny od maminky a od
rodiny. Období měsíce září je
náročné pro děti, které neví, co se
to vlastně děje, zvykají si na nové
dětské kamarády, na paní učitelky i
na prostředí a režim mateřské školy.
Je to ale i doba těžká pro maminky,
svěřují ráno své plačící dítě do rukou
paní
učitelce a
doufají, že
srdceryvný pláč snad brzy přejde. A
on přejde. Často velmi brzy po
odchodu rodiče dítě utře slzičky a
jde si hrát s kamarády nebo se
věnovat vzdělávacím činnostem,
které jsou pro ně připravené.
Adaptace probíhala téměř celé září
a v mateřské škole byl pláč v tento

čas nedílnou součástí a je to
zcela přirozený jev. I dospělý
člověk, který byl zvyklý na
Zdarma
do každé
skupinu lidí
a prostředí,
které
dobře zná, když se najednou
ocitne v neznámém prostředí
s nezná-mými lidmi, tak se také
necítí se úplně dobře. Co tedy
potom tyto malinké děti… Ale
domnívám se, že tento čas jsme
společně zvládli a už nás ve
školičce čekají jen příjemné
chvilky.
Za krátký čas měsíce září si již
děti
vytvořily
pravidla
společného soužití ve třídě, jako
třeba pravidlo uklízecí, pravidlo
ručičkové (ručičky pomáhají, ale
neubližují),
pravidlo
ouškové
(nasloucháme
kama-rádovi,
nekřičíme na něj) a pravidlo
šnečkové (pohybujeme se tak,
aby to nebolelo). Vedeme naše
malá sluníčka k samo-statnosti:
zvládají
se
samy
obsloužit
s pitným režimem, s nachystáním
přesnídávky a ti starší zvládnou
samy i nalít polévku. Dětem
ukazujeme,
jak
je
důležité
přátelství a pomoc druhému:
v šatně,
při
činnostech
(malování, stříhání, pobyt venku,
atd.) a
co jsou
pravidla
společenského chování (učíme
se vždy pozdravit, poděkovat,
poprosit, na přivítání i loučení si
podáváme ruku…).
Po prázdninách nás také
čekalo ve školce jedno veliké
krásné překvapení. Na zahradě
nám vyrostla krásná prostorná
pergola, kde si mohou děti
posedět i si pohrát a schovat se
před sluníčkem a před rozmary
počasí. Za toto moc děkujeme
Obci Těšetice.
V podzimních měsících jsme
měli ve školce několik pěkných
akcí, které probíhaly v úzké
spolupráci s obcí. Měsíc říjen
jsme zakončili Dýňovou slavností,
která netradičně začínala na
zahradě mateřské školy. Zde si
děti společně vyrobily lampionky,

vydlabaly dýně a nabarvily si
sádrový odlitek malé dýněčky. Po
té se vydaly na Dýňovou stezku,
domácnosti
3
plnou tajemna, plnění úkolůČíslo
i sladké
odměny.
Během celého roku pobíhá ve
školce vzdělávací proces, kdy je
měsíc
rozdělen
do
několika
tematických
částí.
V měsíci
listopadu jsme měli například:
„Dobro a zlo aneb Martin už to
věděl“, povídali jsme si legendu o
svatém Martinovi, malovali jsme ho
barvami, zpívali písničku o jeho
příběhu apod. Děti příběh velmi
zaujal a tak velkým vyvrcholením
této vzdělávací části byla Oslava
svatého Martina. Opět v úzké
spolupráci s Obcí Těšetice. Díky
dobrým lidem (nejen z řad rodičů)
mohly
děti
podarovat
svatomartinskými rohlíčky občany Těšetic
a dočkaly se i příjezdu Martina na
koni. A co na tom, že nebyl bílý…
dětem se moc líbil a tu správnou
symboliku v něm viděly. A to je pro
nás to nejdůležitější. Touto cestou
děkujeme
všem, kteří
přispěli
k organizaci, nabídli pomocnou
ruku, donesli svato-martinské víno,
upekli rohlíčky a dokonce i husu,
která jen tak mimochodem byla
výborná.
Předvánoční čas ve školce
probíhal ve znamení radosti a
veselí. Děti ve školce navštívil
Mikuláš se svými pomocníky. Čert
nejprve vzbudil v dětech trochu
obavy, co kdyby přece jen věděl,
že občas máme všichni růžky, ale
nakonec se ukázalo, že žádné růžky
nejsou tak veliké a z čerta se
vyklubal milý společník. Děkujeme
moc za návštěvu. A pak už nás
čekala nadílka ve školce. Zpívali
jsme koledy, tvořili dárečky a
přáníčka pro rodiče a společně
čekali,
zda nám ježíšek něco
nadělí. A v pondělí 12. prosince
jsme
se
dočkali…cvičební
pomůcky, didaktické hry, společenské hry, panenka, autodráha,
dřevěné
puzzle,
domeček
s vybavením a celou rodinou a
mnoho
dalšího.
Pohled
do
rozzářených dětských očí je ta

nejkrásnější odměna zase pro nás
dospělé.
Na závěr bych chtěla ještě říci,
že život v mateřské škole není jen o
radovánkách. My jako pedagogové
musíme
svoji
práci
vykonávat s láskou, pochopením a
velkou dávkou trpělivosti. Důsledně
rozmýšlet, jakým způsobem bude
probíhat vzdělávací část, jak
skloubit zvláštnosti každého dítěte a
přitom zachovat jeho názor a nárok
na vlastní projev. Dávat každému
dítěti pocit bezpečí a lásky. Těch
nejdůležitějších potřeb
každého
z nás. A v neposlední řadě musíme
toto správně udělat tak, abychom
byly v souladu se zákony naší země.
Mnohdy to není jednoduché a
člověku, který ve školce neučí a
tuto problematiku nezná, může
některé naše kroky vidět jako
zvláštní nebo špatné. Pokud tedy
máte otázky týkající se školky a
předškolního vzdělávání, zeptejte se
nás, protože pouze pedagog
z praxe dokáže dát odpověď na
otázky týkající se mateřské školy.
Ráda bych vám všem popřála
za naši školičku krásné a klidné
prožití Vánoc a hlavně hodně zdraví
a osobní pohody v novém roce
2017.
Za kolektiv MŠ
Pavlína Velebová

Poděkování
Děkujeme
panu
Ladislavu
Brníkovi za nástěnné hodiny do
místní
klubovny,
které
byly
sponzorský dar.
Děkujeme Hostinci U Vlků pod
vedením pana Josefa Bezrouka za
poskytnutí sálu k nácviku taneč-ních
vystoupení.
Děkujeme Sboru dobrovolných
hasičů Těšetice za peněžní dar,
který byl použit na vánoční balíčky
pro děti z mateřské školky, které byly
předány na Mikulášské besídce.
Tyto balíčky připravila paní Květa
Zvěřinová, za což ji děkujeme.
Přejeme všem veselé Vánoce a
šťastný nový rok 2017.
Klub žen Těšetice

