
                                      Zprávičky z naší mateřské školy 

 

 Tak nám končí školní rok 2016/2017.  Přijde nám to jako včera, co jsme se 

přivítali v novém školním roce a teď školní rok končí.  

Velmi jsme se v tomto roce radovali ze školní zahrady, která díky našemu 

obecnímu úřadu, kterému tímto děkujeme, nabídla dětem více herních možností, je 

nyní útulnější a hezčí. 

Ale zpět k našim dětem. Největší pokrok vidíme u našich nejmladších. Trvalo 

jim sice déle, než si v naší školičce zvykli, ale nyní jsou z nich již ostřílení mazáci. 

Pokrok je ale vidět na všech. Letos se loučíme s 24 dětmi, které odcházejí do základní 

školy, a my doufáme, že na nás budou pouze v dobrém vzpomínat. 

      Máme toho za sebou v tomto školním roce mnoho. Učili jsme se plavat, také 

navštěvovali solnou jeskyni a starší děti byly na pět dní ve škole  přírodě na Zbirož- 

ském potoce. Do mateřské školy za námi skoro každý měsíc přijelo divadélko a i my 

jsme navštívili divadlo v Plzni. Pro rodiče a jejich děti jsme připravovali po celý rok 

různá společná setkání – tvořivé velikonoční odpoledne, pálení čarodějnic, den 

otevřených dveří, besedu s názvem Školní zralost pro rodiče předškoláků, na které se 

mohli poradit s odborníkem, a také naše tradiční školní besídky. Poslední květnové 

besídky všech tříd měly velký úspěch. 

Navštívili nás také v mateřské škole policisté, kteří pro děti připravili krátkou 

besedu o bezpečnosti, která byla spojena s ukázkou jejich výstroje a výzbroje. Starší 

děti zase přijely nadšené z exkurze u profesionálních hasičů v Hořovicích. 

Také červnové dny plné výletů a her se dětem líbily. Nadšeni jsme přijeli 

z výletu do Čechovy stodoly a Den dětí jsme oslavili v Domově pro osoby se 

zdravotním postižením v Lochovicích, kde byl pro nás, ostatně jako každoročně, 

připraven velmi zajímavý program a občerstvení.  Mimo jiné jsme zde soutěžili 

v různých disciplínách a pokoušeli jsme se i něco si vyrobit v keramické dílně. 

Na závěr školního roku máme pro naše děti také připravený zajímavý program. 

Čeká nás Rytířský den a do mateřské školy za námi ještě přijede divadélko. Školní rok 

2016/2017 slavnostně zakončíme a zároveň se budeme těšit, co nám nového přinese 

školní rok 2017/2018. 

 

                                                                       Za kolektiv mateřské školy 

                                                                       Kasalová Alena 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


