CO SE U NÁS UDÁLO
Fotky ke všem akcím najdete v galerii
www.mscelakovskeho.cz
a na našich facebookových stránkách

Broučkiáda
Dne 15.11. jsme se rozloučili s podzimem a uspali všechny broučky
na zahradě školky. Přinesli jsme si lampiony, abychom jim posvítili. S lampiony
jsme šli přes louku až k lesu, na zahradě jsme ještě podepsali broučkovi postýlku,
skládali jsme puzzle a vyškrabávali obrázky. Nakonec jsme broučkům zazpívali
Mravenčí ukolébavku.

Kouzelník Aleš
Kouzelník Aleš k nám zavítal 10.11. Předvedl nám zajímavé i legrační triky
a zapojil nás do hry. Moc jsme se nasmáli a také divili, co všechno dokáže. Měl
s sebou i Bobka, králíka z klobouku.

Tělocvična
9.11. jsme navštívili tělocvičnu u Alberta, kde jsme se seznámili
s florbalem. Naučili jsme se zacházet s hokejkou a zkusili si hru.

Halloween
Dnes 31.10. 2022 jsme měli ve školce halloweenský den. Přišli jsme
převlečení do kostýmů dýní, netopýrů, skřítků, ježibab a strašidýlek… Vařili jsme
čarodějné posilující lektvary, tančili jsme a hráli hry. Předškoláci navštívili
tělocvičnu ZŠ K.Světlé, kde pro ně školáci připravili plno soutěží. Byl to super den!

Drakiáda
Každá třída si vyrobila své dráčky, se kterými si děti zařádily venku.

Divadlo Duo Šamšula
Je naše oblíbené divadlo, protože děti si užijí spoustu legrace. Navštívilo nás
17.10. 2022 s pohádkou Jak pejsek s kočičkou myli podlahu.

Jablíčkobraní
Příjemné odpoledne s rodiči 5.10. 2022 na zahradě školky. Děti si vyzkoušely
strouhání jablek, otisky planých jablíček a další hry. Paní kuchařka upekla skvělou
jablečnou buchtu.

Lezecká stěna 13.10. 2022
Předškoláci poprvé navštívili tělocvičnu na ul. Palackého, kde si zacvičili a
seznámili se s lezením po lezecké stěně pod dohledem zkušených trenérů.

Prevence škodlivých jevů 29.9.
Je akce města Havířov, s dětmi chodí na besedu pracovnice Sociálních služeb
města Havířov, besedy jsou na téma Prevence. Děti absolvují 10 besed.

Výlet do Funparku Žirafa 22.9.2022
Protože nám počasí nepřálo, místo do Vřesiny jsme jeli do Ostravy do Žirafky.
Děti si to moc užily, protože si tam hrály se svými kamarády. Moc se jim tam
líbilo.

Kouzelník Kellner 15.9.2022
Pan kouzelník se svou asistentkou navštěvuje už léta naši školku. Předvede
dětem klasické kouzelnické vystoupení, kde vrcholem je tančící kapesník. Je to
velká šou a legrace.

