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Něco málo z historie
mateřské školy
V září 1924 začal stavitel Netušil z Heřmanova Městce kopat základy pro novou
školu. 23 srpna 1925 se ve Veselí otevírá
nová jednotřídní škola. Od hostince, v jehož
sále se děti učily pět a půl roku, šel průvod.
V čele děti nesly symbolicky do nové školy
tabuli, jednu lavici, obraz prezidenta T. G.
Masaryka a transparent „S radostí do nové
školy“. Na plenárním zasedání MVN byl pro
nedostatek žáků schváleno od 1. září 1974
uzavření školy ve Veselí. V roce 1978 se započalo s přípravami adaptace bývalé školy
na mateřskou školu. 31. srpna 1980 byla
Mateřská škola slavnostně otevřena.

Mateřská škola
v současnosti
Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Veselí. Máme jednu smíšenou
třídu s kapacitou 25 dětí a přijímáme děti
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zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Budova se
nachází téměř ve středu obce. Ke škole patří krásná a prostorná zahrada, která prošla
v roce 2019 rekonstrukcí a byla doplněna
o mnoho herních prvků. Na zahradě se nachází pískoviště, dřevěný domeček, dřevěný
domeček se skluzavkou, provazové prvky, hřiště s umělým trávníkem, mlhoviště
a prostorná pergola, která poskytuje dětem
stinné zázemí při slunných dnech. Dále zde
nalezneme i spoustu zeleně v podobě okrasných stromů, keřů, ale také nově vysázených
ovocných stromků, které přispívají ke vkusnému a příjemnému prostředí školní zahrady. V posledních letech došlo také k rekonstrukci budovy školy. Jedná se o kompletní
rekonstrukci umývárny, kuchyně a střechy.
V budově přízemního typu nalezneme dvě
prostorné třídy. V jedné třídě jsou stolky, kde
děti svačí a obědvají a také se zde věnujeme
výtvarným činnostem. Druhá prostorná třída slouží k hrám, cvičení a děti zde také po
obědě odpočívají.
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Akce v mateřské škole
Během celého školního roku se snažíme dětem nabídnout co nejrozmanitější
program. Máme jak tradiční akce, které
se v našem programu objevují každý rok,
jako například vánoční posezení, karneval,
rej čarodějnic, den dětí, besídka před koncem školního roku – slavnostní rozloučení
s našimi předškoláky, plavání, tak i různé
další akce jako divadélka, hudební představení, výlety za zvířátky, výlety na zámek
apod. Tento rok jsme nově zařadili cvičební
program se SOKOLEM – „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“, který se nejen
u dětí stal velmi oblíbeným, proto budeme
moc rádi pokračovat i v příštím roce. Každoroční akce, kterou pořádá obec Veselí ve
spolupráci s mateřskou školou je rozsvícení
vánočního stromečku, kde naše děti zpívají vánoční koledy. Tato akce je doplněna
i vánočními dílničkami, kterou navštěvuje mnoho dětí, a to nejen z naší mateřské
školy. Za zmínku stojí besídka pořádaná
i při příležitosti slavnostního rozloučení
s našimi předškoláky, kterou každý rok „ladíme“ do nějakého tématu, jako například
piráti, indiáni, cesta do Afriky… Pokud nám
přeje počasí, besídka probíhá na zahradě.
Začíná vystoupením dětí, dále šerpováním
předškoláků na školáky, předání dárečků
a za odměnu jsou pro děti připravena různá stanoviště s úkoly, které plní společně
s rodiči, sourozenci, prarodiči, kteří se přišli
podívat. Další tradiční akcí je vánoční posezení s rodiči, spojené s dílničkami, které
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probíhá z části na zahradě, protože nás
venkovní atmosféra naprosto uchvátila.
Nejprve přivítáme rodiče u nás ve škole,
poté si se svými dětmi vyrobí ozdobičku na
stromeček, kterou společně rozvěsíme na
nás vánoční strom na zahradě, u kterého
si zazpíváme vánoční koledy a recitujeme
básně. Po skončení vystoupení si dáme na
zahřátí teplý čaj a zapálíme prskavky.

Vzdělávání v naší mateřské
škole
Naše mateřská škola nabízí školní vzdělávací program s názvem „Vesele a hravě,
žijeme tu zdravě“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
Vzdělávací program je rozdělený do integrovaných bloků – Barevný podzim chystá barvičky, Čas splněných přání – zima,
Lidé a svět kolem nás, Barevná planeta
a Louka plná květů a her, které se dále dělí
na tematické celky. Vždy se snažíme o to,
aby tematický celek odpovídal aktuálnímu
dění kolem nás (s ohledem na roční období, počasí, významnou událost, různé svátky, apod.)
Jsme moc rádi, že jsme získali dotaci
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na zlepšení kvality výuky
a mohli si pořídit interaktivní panel a tablety. S tímto programem pracují děti jednou týdně jednu hodinu. Pomocí tabletů
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a panelu se zábavnou formou zdokonalují
v oblastech jako je sluchové vnímání, prostorová orientace, předmatematické představy a další. Dotaci jsme dostali také na
školní asistentku, která nám velice pomáhá, a jsme opravdu všichni moc rádi, že ji
máme.
Naší filosofií je dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním
schopnostem důležitým pro celý život!

„Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“
V letošním roce jsme se poprvé zapojili
do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ s tělovýchovnou organizací
Sokol. Projekt je určený pro děti od 3 do 6
let a je pod záštitou MŠMT a Svazem měst
a obcí. Cílem tohoto projektu je rozvoj pohybové gramotnosti.
Celý projekt provází zvířátka – kobylka,
opička, ježeček, beruška a veveruška, díky
kterým je cvičení ještě zábavnější. Děti jsou
rozdělené do tří skupin, dle věku. Každá
skupina má své cvičební sestavy, které se
odvíjejí od věku dětí a jejich fyzických možností. K dispozici máme sešity, do kterých si
děti za odměnu lepí samolepky za splněné
úkoly, dále si zde mohou vybarvit obrázky
a plnit další úkoly související s jednotlivými
ročními obdobími. U každého zvířátka je
krátká básnička, u dětí jsou velice oblíbené.
Cvičení u nás probíhá jednou týdně.
Každá skupina cvičí jednotlivě, ostatní děti
si mezitím hrají, plní úkoly, ale většinou se
dívají, pozorují a fandí kamarádům, kteří
právě cvičí . Aby nám šlo cvičení lépe,
pustíme si vždy nějakou hudbu. Ke cvičení využíváme například švédskou lavici,
švédskou bednu, žebřiny, trampolínu, lano,
kruhy, míče, overbally, tyče na slalom, prolézání a podlézání, různé kostky a destičky,
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které děti překračují, přeskakují, nebo po
nich skáčou. Děti se díky tomuto projektu
procvičí a zdokonalí v chůzi, lezení, plazení, skákání na jedné noze, skákání snožmo, překračování překážek, přeskakování,
běhu, skocích do dálky z místa, hodu do
dálky, hodu na koš, slalomu, skákání na
trampolíně, lezení po žebřinách, chytání
a házení míče a mnoho dalšího.
Cvičení se zvířátky si oblíbily nejen děti,
ale i my, paní učitelky a vždy se velice těšíme na další sportovní zážitky.
Krásné dny v naší školce nám znepříjemnil výskyt koronaviru v České republice,
a s tím spojené onemocnění COVID-19. Po
dohodě se zřizovatelem jsme Mateřskou
školu ve Veselí od 17. 3. 2020 uzavřeli. Zůstali jsme i nadále ve spojení s našimi dětmi a rodiči. Dětem jsme prostřednictvím
našich webových stránek zasílali pracovní listy a další vzdělávací materiál. Našim
předškolákům jsme zapůjčili tablety s nahranými programy na výuku prostorové,
předmatematické a předčtenářské oblasti.
Doporučili jsme další vzdělávací programy
na webových stránkách, které jsou vhodné
pro děti předškolního věku. Každý týden
od nás děti dostávaly kouzelné obálky, do
kterých jsme vkládaly pozdravy, básničky, úkoly, omalovánky, návody na výrobky
a materiál, ale i nějakou sladkost. Zpětná
reakce některých rodičů a dětí nás často
dojala k slzám. Jsme moc rády, že i v takto
těžké době jsme měly výhodu být s dětmi
v kontaktu, protože jsme jednotřídní mateřská škola na vesnici, což přináší některé
výhody. Všichni se známe a máme se rádi.
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Kouzelné obálky
pro naše děti

Vzkazy a pozdravy
od našich dětí

Prima hlášky našich dětí

Při spaní:
„Já když chci spát, tak musím počkat, až
usnu.“

•
Učili jsme se zvířata:
„Maminka je krůta, tatínek průdič a mají
krůtě.“ Hřebec je tatínek, hřebice je maminka
a mají hříbátko.“

•
U jídla:
„Já chci toho kočoládového pribináčka“
„Proč nám teta dává tu omáčku s jehličím?“
(koprová)

Poznávání povolání:
Kuchař nosí na hlavě šlehačku.
Zdravotní sestra nosí na hlavě helmu.
Doktor potřebuje na poslouchání provaz.

•
Když jdou děti po obědě domů:
„Já spát nebudu, protože to nepotřebuju
a stejně jdu po O, mamka to hlásila v rozhlase.“
„Jdu po O, protože jsem to dědovi slíbil
a budu pást slepice, těm jsem to taky slíbil.“

Mgr. Olga Taichová a Jana Zittová
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