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POSLEDNÝ ŠTVRŤROK V MATERSKEJ ŠKOLE
Od septembra sa toho u nás
udialo dosť: Rozlúčka so záhradou
nám aj tohto roku vyšla. Prialo nám
počasie a rovnako nás potešila vaša
podpora. Priniesli ste nám krásne
výrobky z jesenných plodov a vaše
ovocné (dokonca i zeleninové) koláčiky chutili malým i veľkým!
A opekačka? Kto by si pomyslel,
že obyčajné pečené zemiaky budú
našim maškrtným jazýčkom tak chutiť?! Ďakujeme vám, že ste svojim
deťom venovali tento deň a prežili
ho u nás. Veríme, že ste boli spokojní. A keby ste mali nápad, ako
tento deň ozvláštniť, ozvite sa! Na
budúci rok to znovu spolu roztočíme.
Mesiac úcty k starším sme pripravovali dlho vopred. Najprv sme sa
učili o tom, čo je rodina, čo pre nás
znamená, akú úlohu plnia jednotliví
jej členovia. No a potom sme si pre
deduškov a babičky prichystali divadielko. Budulínček, ktorý bol na
„výchove“ u starých rodičov, zistil na
vlastnej koži, ako dopadne ten, čo
nepočúva dobré rady. Našťastie
všetko sa dobre skončilo a naša
rozprávka mala taký úspech, že sme
sa ju rozhodli ukázať aj Mikulášovi.
Aj ten bol mimoriadne spokojný.
Mikuláš
...a keďže sme sa dostali až
k Mikulášovi – nedá sa zabudnúť ani
na maláčov. Ich odvaha si zaslúži
Oskara! Mikuláš bol nadšený –
a myslíme, že aj rodičom sa program
o zvieratkách páčil.
...a aby sme nezabudli. deň pred
škôlkárskym Mikulášom sme pred
Jednotou stretli iného „Jednotárskeho
Mikuláša“. Niektoré odvážne deti mu
zarecitovali, zaspievali i zatancovali.
Mikuláš bol štedrý a každého potešil
nejednou maškrtou.

Veselé výroky našich drobcov:
·

Učiteľka má na stole
cukríky. Jedno z detí si
spomenie:
„Pani učiteľka, aj ja som mala doma
takéto cukríky, ale nemám ich rada,
lebo mi jeden cukrík zabehol a skoro
som sa zadusila.“
Druhé dieťa má však na cukríky
chuť: „Pani učiteľka, aj ja by som sa
chcela zadusiť!“
·
„Moje najobľúbenejšie
rozprávky sú o Tomadžerovi“.

·

„Drožďovú nátierku nemám rád, mne
nechutia drozdy.“

·

„Moja mama rada kríži lúšťovky“.

Čo je to podľa detí:
·

ZOOLÓGIA – to je niečo ako ZOO,
ale namiesto zvierat sú tam deti
rôznych pletí.

·

BOTANIKA – obchod, kde sa
predávajú boty.

·

KARTOGRAF – ujo, čo hrá karty.

·

DEZORIENTÁCIA – dezert
s čokoládkami Orion.

·

HORIZONT – keď niekde horí
a voláme požiarnikov.

·

MINERALÓGIA – teta, ktorá pije
minerálku.
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