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Milí čtenáři,
právě držíte v rukou unikátní 1. číslo nového školkovského čtvrtletníku MŠ Žalany. Tým naší
tříčlenné redakce se v něm bude pravidelně snažit zachycovat nejzajímavější momenty z uplynulých
3 měsíců.
Podzim nám pomaličku zavírá vrátka a my, nejen tady ve školce, brzy přivítáme adventní
čas. Na chvilku se tedy zkusme zastavit a společně si s Medvídkem Paraplíčkem zavzpomínat, co
vše děti od začátku tohoto školního roku v žalanské školce zažily.

ZÁŘÍ
1. září jsme se jako obvykle všichni radostně přivítali a seznámili s nově příchozími dětmi.
Začátek září jsme věnovali adaptaci nejmladších, často si vyprávěli o prázdninových zážitcích,
zachycovali je v kresbách. Děti vedly mezi sebou rozhovory nad svými obrázky z dovolených
u moře, výletů po krásách naší české země a většina se shodla, že letošním hitem byla určitě
dovolená u „Máchova jezera“.
Během počátečních hřejivých podzimních dnů jsme si hojně užívali přírody a sluníčka. Hráli
jsme v přírodě různé pohybové hry, využívali průlezek, klouzaček, houpacích sítí i dětského
pískoviště na naší školní zahradě. V rámci pravidelných dopoledních vycházek jsme pozorovali
pozvolna se měnící ráz krajiny a obdivovali její pestrobarevný podzimní kabát. Všechny děti pilně
sbíraly přírodniny pro tvořivé pracovní činnosti nebo uklízely společně s učitelkami lesní cesty.
10.9. si Medvídek pro nás opět připravil tradiční výpravu za ukrytým pokladem.

16.9. k nám do školy přijelo Divadlo Na Klice a děti společně s prvňáčky zhlédly humorný příběh
„Hledá se Khódl“ o vtipném putování popletené slepičky Konstance s chytrým Lišákem Očkem.

23.9. jsme ve spolupráci s rodiči uspořádali na školní zahradě „Svatováclavskou slavnost“, během
které jsme zasadili na pozemku školy Žeberskou lípu s unikátní historií, vyzdobili si sádrové odlitky
a společně si vychutnali v téměř rodinné atmosféře sváteční pohoštění.

ŘÍJEN
V měsíci říjnu tradičně naše školka pořádá Drakiádu. Ani letos jsme nelenili a pro děti připravili
pestrou nabídku akcí a aktivit s možností účasti rodičů i všech fanoušků žalanské školky.
6.10. jsme se s dětmi vydali na první společný delší pěší výlet přes Lelov. Objevovali krásy tamějších
ovocných sadů, prohlédli si s dětmi výběhy ovcí, krav, ale i zvláštního druhu prasat zvaných „prase
s vlnou“, plemene chovaného převážně v Maďarsku a vyznačujícího se hustými, zvlněnými
štětinami. I proto snad může být celoročně chované venku. Naším cílem však byla návštěva rodičů
Majky Valáškové na okraji obce Bořislav, kde se děti seznamovaly s postupem pracné přípravy
jedné skleničky jablečného moštu.

V průběhu prvního říjnového týdne jsme si tematicky vytvořili pod okny žalanské školky „Dýňový
háj“. Za věnované okrasné dýně patří veliké poděkování rodičům Matyáška Englického a Venouška
Vobruby.

13.10. byl den ve znamení pouštění létajících draků.
Dopoledne jsme si s několika rodiči vyzkoušeli nanečisto pouštět své originální plastové nebo
látkové draky a odpoledne, již za hojné účasti všech, spustili Drakiádu, která letos byla
sponzorována OÚ Žalany. Děti si zde měly možnost zaskotačit na obcí zapůjčeném skákacím hradu,
zúčastnit se výtvarné soutěže a získat za účast originální pamětní medaili. Na tomto místě bychom
ještě jednou rádi poděkovali panu M.Vobrubovi, J.Jurčíkovi ml., M.Rapavému a Obci Žalany.

21.10. nás opět navštívili herci z Divadla Na Klice. Tentokrát s interaktivním hudebním
představením „Gabriel a Málinka“. Děti nadšeně sledovaly tento divadelní kus společně s žáky
3.tříd v prostorách školní jídelny.

S ohledem na přání dětí jsme ve školce mimo plán uspořádali „Halloweenský rej“. Pro děti jsme
zorganizovali řadu tematicky inspirovaných soutěží o drobné ceny. Děti se tak například zúčastnily
párového tance s balónkem, podlézaly kouzelná košťátka nebo se učily strašidelným kouskům
v „Kouzelnické školce“. Navíc byl ve školce po celý den přistavený tzv. Halloweenský
fotokoutek… Shrnuto, podtrženo: Den plný emocí, zábavy a čisté radosti.

LISTOPAD
Začátek listopadu jsme přivítali s Paraplíčkem pana malíře Podzimka, který nám začaroval dny do
barviček. Celý týden jsme si tak užívali her, dětských amatérských představení, pohádkových
příběhů a vyzkoušeli si různé výtvarné techniky s tónech podzimu. Zde patří naše upřímné
poděkování rodičům všech dětí, za jejich každodenní připravenost a ochotu s námi „dovádět“. Bez
nich bychom nikdy takového úspěchu nedosáhli. Děti byly nadšené a týden utekl jak voda.

ŽLUTOU barvou slunce z výšky na zemi se směje. Zvířátka i listí z výšky přitom krásně hřeje.

Barva třešní, jablíček – malých, velkých srdíček. Beruška z ní křídla má, je to barva ČERVENÁ.

Mandarinka, ta je vskutku dobrá, bývá hezky ORANŽOVÁ. Obsahuje vita Cé, proto chutná velice.

Zeptejte se, koho chcete, všichni vám to povědí – kaštan mívá HNĚDOU barvu jako kožich medvědí.

11.11. jsme oslavili svátek sv. Martina tradičním Svatomartinským lampionovým průvodem obcí
Žalany. Za školou nás nakonec čekalo překvapení v podobě překrásného ohňostroje, který
financoval pan M.Vobruba. Velmi děkujeme za jeho ochotu, čas a chuť realizovat společně s námi
hromadné akce pro děti.

Pravidelně pořádáme ve školce oslavy narozenin a jmenin všech našich dětí. V současnosti
žalanskou školičku navštěvuje 21 dětí, z toho 10 budoucích školáků. Ti se pilně, během
odpoledního odpočinku nejmladších, připravují v rámci individuálních příprav na úspěšný Zápis do
1. ročníků ZŠ pro školní rok 2022/2023.

ÚČASTNÍME SE, ZAPOJILI JSME SE ...
Na následujících řádcích bychom se rádi pochlubili s našimi „úspěchy“ a okrajově vás informovali
o zapojení žalanské školky do různě zaměřených vzdělávacích projektů. Když už máme tu výhodu,
že v tomto školním roce je polovina třídy složena z nejstarších předškoláků, připravujících se na
přestup do ZŠ, snažíme se pro ně hledat vhodné výtvarné soutěže, kde by se mohli realizovat a tím
i případně reprezentovat naši činnost.. A už jsme se dočkali i prvního ocenění… Terezka
Očenášková díky svému výtvarnému nadání získala diplom za 1. umístění se v krajském kole
výtvarné soutěže „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Její práce tak postupuje do dalšího
celorepublikového kola. Máme upřímnou radost a přejeme jí, aby svůj talent i nadále rozvíjela.

CO SI MEDVÍDEK PARAPLÍČKO POZNAMENAL …
Facebookový profil naší školky nese výstižný název „MŠ Žalany – hravé učení“. V naší školce se
totiž snažíme hravou formou děti seznamovat s fungováním světa a věcí, které je denně obklopují.
Zároveň máme upřímnou radost, když jsme zrovna u toho, jakmile se u některého projeví jeho
samostatný rozvoj individuality. Pouze čistá dětská duše zná recept, jak nenechat dospěláckou
bránici zahálet. Snad se pobavíte i vy při čtení následujících řádků...
Majka V.
„Paní učitelko, koukejte, ty javorové listy jsou ale krásně zbarvené… A jejda, oni už padaj. Tak to
jim ta krása moc dlouho nevydržela.“
Anička M:
U: „Toto je borovice. Koukněte se na její velké bodliny a toto je jiný jehličnatý strom …“
U: „Jmenuje se …. S…“
U: „Jmenuje se …. SMR...“
U: „Kdo to ví, odpoví?“ „SMR...“
A: „Smrkovice“
Ondra J.
U: „Děti, poslouchejte! Co to tady kolem šustí?“
O: „Kamión“ (v dálce bylo slyšet opravdu zvuky nějakého projíždějícího velkého vozidla)
Danielka F.
U: „Tak děti, teď půjdeme ven, je tedy čas si zajít na záchod. První půjdou holčičky.“
U: „No i ty Danielko.“
U: „Jdi to také zkusit.“
D: „Já ale nemusím. Já ještě nemám čůránky v bříšku.“
Ondra J.
U: „Děti, pojďte sem. Tohle jsou velká pera od nějakého dravce …“
O: „Tohle, že je od vrabce? To těžko!“
Janička Š.
U: „To se ti povedlo. Krásně jsi to Jájo namalovala. Ještě bys to mohla příště pečlivěji vybarvit…“
J: „Já ale maluju z radosti, tak to snad můžu nechat takhle, ne?“
Ondra J.
U: „Hezky se teď usaďte, přestaňte se na chvíli vrtět a zaposlouchejte se do zpěvu drobného ptactva
našich krajin.“
U: „Tady jsou některé nahrávky těch nejznámějších.“
U: „Teď uslyšíte vrabce.“ „Toho nejčastěji uvidíte v zimě u krmítek.“
U: „Pozor, tady je záznam zpěvu sýkorky.“ „Ta také na zimu nikam neodlétá, stejně jako vrabec.“
O: „A máte tam paní učitelko taky orla?“
U: „Kdybys dával pozor, Ondro, tak jsem předtím říkala, že to budou drobní ptáčci“
O: „No jo, von by se tam stejně asi nevešel.“

Abychom tu byli rádi, buďme dobří kamarádi. Posíláme srdíčko i pro Tebe mamičko.

Venku se již citelně ochladilo, ale v naší školce je stále milo. Držíme se tady spolu, pozdravujem všechny domů.

CO SI PRO NÁS PARAPLÍČKO NACHYSTAL …
Už brzy, 6. prosince, nás čeká ve školce trochu netradiční Mikulášská nadílka. Nejen, že budeme
hodnotit a odměňovat děti v duchu „Jakpak hodné jste tu byly, jestlipak jste nezlobily…“, ale i děti
samy se budou snažit přispět do letošního Mikulášského balíčku vlastnoručně vyrobenou skleněnou
vánoční ozdobou. Opět jeden zážitek, který vede děti k úctě a lásce k tradičním hodnotám naší
společnosti.
BÁSNIČKA PRO MIKULÁŠE
MIKULÁŠI, POJĎ JEN BLÍŽ,
(děti ve stoji spojném ukazují ukazováčkem k sobě)

AŤ MĚ PĚKNĚ USLYŠÍŠ.
(oba ukazováky se dotýkají uší)

CELÝ ROK JSEM HODNÝ(Á) BYL(A),
(ruce v bok, točí se do stran)

ANI TROCHU NEZLOBIL(A).
(hlavou kýváme „ne-ne-ne“)

NEMUSÍM SE TEDY ČERTA BÁT,
(oběma rukama ukazujeme „ne-ne.ne“)

TEN SI NECHCE HODNÉ BRÁT.
(4 x tlesknout)

ANDĚLA SI POHLADÍM,
(ruce na ramena, naznačujeme pohybem křídla)

TO SE MŮŽE, TO JÁ VÍM.
(hlavou kýváme „ano“)

ZA ROK, ZAS AŽ PŘIJDE ČAS,
(chůze na místě)

VYHLÍŽET JÁ BUDU OPĚT VÁS.
(ruka k čelu, rozhlížet se do stran)
OKÉNKO PRO TVŮJ OBRÁZEK

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Rozhodli jsme se pro tištěnou podobu třídního časopisu z důvodu dalšího přístupu informací
o činnosti naší školky. Ne všichni z rodičů sledují náš
FB profil (https://www.facebook.com/ms.zalany)
nebo webové stránky MŠ Žalany (https://www.zs-zalany.cz/materska-skola).
Snad se vám náš nápad bude zamlouvat, případně aspoň oceníte naši snahu... Domníváme se, že by
bylo hezké uchovat si vzpomínky na předškolní léta vašich dětí i v tištěné podobě.
Personální obsazení:
Mgr. Kamila Šmídová (vedoucí učitelka MŠ Žalany)
Kateřina Šedinová (učitelka MŠ Žalany)
Tereza Batovcová, DiS (asistentka pedagoga v MŠ Žalany)
Aktuální zprávy z naší školky naleznete vždy:
https://www.zs-zalany.cz/materska-skola/aktuality-902/

„Náš Medvídek Paraplíčko, ten má děti rád. Dovede být hravý, milý, rád si bude s vámi hrát..“

Z důvodu stále přetrvávajícího nebezpečí šíření nákazy koronaviru v našem okolí, ani letos nezažijí
děti společnou vánoční besídku v přítomnosti svých rodičů, prarodičů nebo jiných příbuzných. Pilně
se však na svá jednotlivá vystoupení připravují. Proto pro všechny zájemce chystáme pořídit aspoň
krátký videozáznam z našich nácviků. Děkujeme za pochopení a vůli společně zvládnout celou
situaci s klidem a ohleduplností vám vlastní.
HVĚZDIČKA

VÁNOČNÍ STROMEČEK

Hvězdička stříbrná
dopadla na zem
a všechno kolem nás
mění se rázem.

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidí hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Hvězdička stříbrná
jehličím zavoní,
v zavřeném pokoji
zvoneček zazvoní.

VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI

Hvězdička stříbrná
nám zase po roce
přináší stromeček,
přináší Vánoce.

Vánoce mám nejraději,
když jsme všichni spolu...
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky...
Táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.

