
Prosincová školka
Máme tady prosinec, očekávaný měsíc

všech dětí. Každé dítě se těší na rozsl'ícení
stromečku a plno dárečků. Jako každý rok'

proběhne ve všech třídách vánoční posezení

s rodičÍ. Děti se učí básničlq', koledy, tanečky

a pro své blízkévyábídárečky a přáníčka. Nesmíme Zapomenout

ani na míkulášskou nadílku. Každou tŤídu navštíú Mikuláš s an-

dělem a čertem. Jen do řídy Koťátek letos Mikuláš nepřijde, ale

děti pojedou za ním. fdají se na hrad Houska, kde je bude čekat

Proto vzrriklprojekt' keýn jsme se připojili
k programu společnosti EK0-KOM, a. s.

T'oNDA oBAL _ SVEI TRÍDĚM A RECYK-

IACE. Program vede děti k ochraně živoÍrí-
ho prosředí, způsobem odpovídajícÍm jejich

věku a pomáhá uNářetjejich osobnostní po-

stoje. Třídění odpadu je dobý návyk, keý
by si děti měly osvojovat jř od útlého dětsM.

Společnost rry'tvoříla v České repúli-
ce systém zajišfující sběr, reryklacÍ ary,lžjí'
obalového odpadu. Soustaltrě se věnuje ta-

ké podpoře vjnrlcy environmentálních témat

na školách. Vzdělávací aktivity jsou vo]ně pří-

Stupné pro všechny na internetoýh'snan-
kách www.tonda-ob ď.cz''rrj, 

1#Yi!i,, u

Mikuláš se srrym doprovodem. Předškolní děti rystoupí s vánoč-

ním programem ve stacionáři a u rozsl'íceného stromečku. Aby

prosincové dny dětem rychle utekly, pojedou některé třídy na ý_
let s vánoční tématíkou.

Ani v měsíci listopadu se děti nenudily, proběhlo fotografo-

vání na kalendář s vánočním motívem a zhlédly dívadelní před-

stavení. Veselé Vánoce a šťastný noý rok všem občanům našeho

města přeje Mateřská škola 0dolena Voda.
l Štěpónka Barcalooá

Tonda oba! míří do mateřské školy
Environmentrílní ýchova je nedínou

součásí předškolního rzdělávrání. S dět

mi poznáviíme naši modrou planetu' Na vy'-

chárkách pozorujeme přírodu, pokládáme

si otrázky souvisejíď s ekosystémy a hledráme

na ně odpovědi. sťídrání ročních období se
odráil v prostřtdí i afuosféře jednotlivých

ďíd. Ta je spoluutvrířena také rodiči. Někteří

se podílejí na riklidu školních zahrad, pomá-

hají dětem sbÍrat sta4ýpapÍr.Vloňském roce

bylo, dftyjejich aktÍvitě, odewdráno neuvěň-

telných 32,2 tun.
ho yýtvamé a pracovní čirrnosti vpžÍuá-

me rrimé materirály. PřÍrodní i prumyslově

zpracované- SbÍnáme a ďídÍme strfle dokola.

Mďé děti se nejlepe učí hrou a nápodobou.


