Den Matek
Nejkrásnější okamžiky jsou pro všechny děti, když s nimi může být jejich maminka.
A můžeme jí dát dáreček v podobě písničky, básničky.

Sluníčka

Stejně jako loni , i letos ,jsme situovali oslavu Dne matek a vystoupení nejstarších dětí MŠ,
dětí II.třídy Štěňátek a III.třídy Sluníček ,do sluncem zalitého a prostorného ateliéru ZŠ .
Akce proběhla v úterý 20.května 2014 a zúčastnilo se jí cca 100-120 hostů.Pro letošní
vystoupení jsme si zvolili téma Kočičky a Pejskové.18 chlapců byli kocourci a pejskové, 9
děvčátek se stalo kočičkami.Hlavní pointa byla láska jednoho k druhému /říká se, že i lidé se
k sobě chovají škaredě ,jako kočka a pes, a my jsme ukázali, že když se kočka a pes snaží ,
mohou spolu vycházet a mít se rádi, a stejně tak je to i u lidí/.Nacvičili jsme s dětmi básničky,
písničky k tématu a zvolily vhodné oblečení.Paní učitelka Kalábová vše doplnila krásnými
čelenkami.
V působivém programu , na který jsme pozvali vedení a zaměstnance ZŠ a MŠ Zátor, členky
hasičů, zastupitelstva obce a ČCK, se děti předvedly v individuálních i skupinových činnostech
a na závěr předaly všem přítomnům výrobek, tulipán na památku .Členky ČČK v Zátoru
předaly za odměnu každému dítěti sladkost s překvapením, hračkou ve vajíčku Hello Kitty.
Akce měla, stejně jako loni velký úspěch a rozhodně ji budeme i v příštích letech opakovat.
Všem, kteří nám jakkoli pomohli z uskutečněním této akce, děkujeme. Z.Vávrová

Koťátka

Odpoledne pro maminky u Koťátek
Jak to asi dopadne? Nesmíme na nic zapomenout! Všechny obléct, učesat, nachystat
rekvizity, nalepit žabičky a vystoupení může začít.
26 žabiček vstoupilo do třídy a každý očkama hledat tu svoji maminku, usmál se a zamával.
Maminka zase fotoaparátem hledala svoje „žabátko“ a usmála se také.
Zelený koberec se na chvilku proměnil v kouzelný rybník, ve kterém malé žabky dováděly.
Cvičily, tancovaly, zopakovaly říkanky, skákaly po „kamenech“, protáhly si nožičky, ležely
v trávě, hrály na „mikroténové sáčky,
na ozvučná dřívka, šplouchaly vodou a na závěr šly maminkám utrhnout krásný tulipán na
„zahrádku“ a potěšit ji písničkou a pusinkou.
Všichni pilně trénovali, i když někteří během vystoupení seděli u maminky, ale to vůbec
nevadí. Věřte, ať se děje, cokoliv – maminčina náruč je to nejbezpečnější místo i pro tu
malou žabičku. Za děti děkují žabky Helenka a Hanka.

Štěňátka
Krásné je sluníčko, krásné je nebe,
krásné je, maminko, mít Tě u sebe…..
Děti II. třídy - Štěňátka – vystoupily s programem O SLUNÍČKU. Děti byly celé sluníčkově
žluté, se slunečními čelenkami na hlavách. Předváděly, tančily, cvičily a napodobovaly, co
všechno dělá sluníčko, s kým si hraje, koho probouzí a kdo s jeho západem usíná. Ladný
pohyb předváděly s krepovými stuhami, jako netradiční hudební nástroj děti použily šustivý
mikrotenový žlutý sáček. Za doprovodu hudby z CD předvedly veselou a nápaditou
choreografii k písni o slunéčku sedmitečném- čili také sluníčku. Při pohádkovém příběhu Jak
sluníčko přivítalo jaro děti malovaly to, o čem paní učitelky četly. Na závěr zazpívaly píseň a
přednesly několik básniček všem maminkám a babičkám k jejich svátku a předaly jim kytičku.
Dostálová A.

Foto z této akce najdete na www.mszator.cz

