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Školský rok 2017/2018
V dňoch 25. 9. až 29. 9. 2017 sa v našej MŠ konala veľmi zaujímavá aktivita Európsky
týždeň športu / pre Lienky aj so Šaškom - Baškom/.
Trieda Lienky ho začala turistickou vychádzkou na Vajano, kde deti hádzali kamienky
do diaľky, zbierali prírodniny a hrdinsky zvládli aj chôdzu na dlhšiu vzdialenosť. Ani
Motýliky sa nedali zahanbiť a vychádzku zvládli na výbornú - kráčali po kamennom
chodníku, preskakovali konáre, tieto potom polámané hádzali do diaľky. Nedali sa zahanbiť ani v beho do kopca a z kopca.
Druhý deň sme všetci pokračovali na ihrisku Jesennou olympiádou. Za všetky disciplíny spomenieme štafetový beh, prenášanie kociek, skoky a preskoky. Všetci účastníci boli ako skutoční športovci odmenení medailami.
Tretí deň sa naše triedy rozdelili, staršie Motýliky odišli do Žiliny, pozrieť si športové
štadióny, na ktorých súťažia ozajstní športovci. Lienky na ihrisku preskakovali prekážky a skákali rôznym spôsobom.
Na štvrtý deň sa všetci tešili už od pondelka, pretože v tento deň sa konali preteky bicyklov, kolobežiek a odrážadiel. Súťažilo sa v slalome, v rýchlosti, ale aj dokonalej jazde.
No a je tu koniec týždňa a my sa všetci stretávame opäť na ihrisku. V tento deň sme si
zahrali loptové hry, triafali sme loptou na cieľ, dokonca sa niektorým Lienkám podarilo
kopnúť loptu do bránky. Motýliky si na ihrisku našli aj starších kamarátov zo ZŠ Lietava,
s ktorými si zahrali futbal. Za svoje výkony boli všetci odmenení diplomami.
Celý týždeň sa niesol v radostnej a priateľskej atmosfére, o čom svedčia aj naše fotograﬁe.

Čarovanie s plodmi jesene - tvorivá dielňa
Konečne streda!
Deti sa už nevedeli dočkať, kedy do našej materskej školy prídu ich rodičia, aby si
tu spoločne začarovali s plodmi jesene. Šikovné mamičky si poradili s vyrezávaním
pečiatok zo zemiakov, deťom ochotne radili a pomáhali pri otláčaní listov, ale najkrajší a najúžasnejší boli ich tekvicoví svetlonosy. Všetky deti sa s krásnymi prácami
odfotili, "ťažkú prácu" zapili čajom a ani sme sa nenazdali a je koniec nášmu spoločnému stretnutiu. Ešte nainštalovanie výstavy prekrásnych prác, posledné snímky a nakoniec jedno veľké poďakovanie Vám všetkým, ktorí ste prišli. Ďakujeme

16.október je na celom svete známy ako Svetový deň výživy. Keďže všetci v MŠ chceme byť zdraví, nie tuční, veselí a spokojní, musíme sa zdravo stravovať. Lienky a Motýliky si pri tejto príležitosti vytvorili kolektívne práce, samozrejme každá trieda svoju,
ktoré mohli rodičia následne obdivovať na výstave v šatni. Ako práce vznikali, si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

18. 10. 2017
Tento deň bol pre Motýliky vynímočný tým, že sme sa spoločne nestretli v MŠ, ale na
autobusovej zastávke, odkiaľ sme autobusom odchádzali do Žiliny do bábkového divadla. Po príchode do Žiliny sme sa vybrali do centra, ale ešte sme sa zastavili v OC Aupark,
kde sa všetky deti posilnili rožkami, ktoré si každý odniesol vo svojom ruksaku. Potom
už naša cesta viedla do bábkového divadla, kde na nás čakala rozprávka H.Ch.Andersena Škaredé kačiatko. Rozprávka bola chvíľu veselá, chvíľu smutná, ale ešte sme netušili,
že nás herci vtiahnu do deja ako svojich pomocníkov. Fotogragie vo fotogalérii MŠ Vám
tento deň priblížia.

Dňa 20. 10. 2017 sa v našej MŠ konal prvý dúhový deň a to Deň hnedý. Motýliky prichádzali do škôlky a mali "čo to" hnedé oblečené a prišli k nám aj ich hnedí maznáčikovia.
Deti sme ozdobili hnedými čelenkami, na hranie si vyberali hnedé hračky, na PC vyfarbovali obrázky, na ktorých prevládala hnedá farba, vyrábali hnedé hríbiky z papiera, no
najväčším zážitkom bola výroba hríbov z piškót. Aký by to bol dubák bez hnedého klobúka? Teta kuchárka nám roztopila hnedú čokoládu a Motýlikovia už dubákom zdobili klobúky. Keďže piškót a čokolády bolo dosť, na svoje si prišli aj maškrtné jazýčky. O chvíľu už bola čokoláda na brade, nose, čele aj líčku. Šup do umyvárky a potom už nesieme
dubáky aj kamarátom do triedy Lienky. Na vychádzke sme videli všetko možné aj nemožné hnedej farby a po chutnom obede ideme spať aj so svojimi hnedými maznáčikmi. Pekný deň je za nami a už sa všetci tešia na ďalší dúhový deň - červený, s ktorým sa stretneme v novembri, keď všetci spoločne oslávime Deň jablka.

4.novembra 1829 vznikla v Banskej Bystrici Prvá detská opatrovňa na území Slovenska. jej zakladateľkou bola grófka Terézia Brunswicková. Tento deň oslavujeme ako Deň
materských škôl na Slovensku. Preto sa naši Motýlikovia 3. 11. 2017 vybrali na návštevu ku svojim kamarátom do MŠ Lietava. Na návštevu sa nechodí bez darčekov, takže
Lienky aj Motýlikovia kamarátom vyrobili pekné darčeky. Po príchode do MŠ sme sa
zvítali s deťmi aj peronálom, odovzdali darčeky a už nás p,riaditeľka vedie do telocvične, kde začína kamarátska párty. Veselý tanec striedajú hry na sochy, magnetky, domčeky. Veselí a vyšantení sa hostíme koláčikmi, ktoré pre nás pripravili deti už ráno. Čas
rýchlo plynie, ale zostala nám chvíľka na hry na ihrisku, ktoré naši kamaráti majú ešte
úplne nové. Lúčime sa a pozývame všetkých kamarátov do mašej MŠ. Prisľúbili, že
k nám prídu v decembri a prekvapia nás divadielkom o Vianociach. Ešte raz poďakujeme za darčeky a pekne prežité dopoludnie a tešíme sa na nich v decembri.
Keďže naše Lienočky sú ešte maličké, nemohli cestovať s nami za kamarátmi, ale oslavu si urobili v našej MŠ a zakončili ju výrobou tortičiek, ktoré si môžete pozrieť v našej fotogalérii spolu aj s ostatnými fotograﬁami z tejto aktivity.

Deti sa už nevedeli dočkať, kedy do našej materskej školy príde divadielko
Slniečko. 13. 11. 2017 bol ten deň, kedy naozaj prišlo. Deti si posadali na stoličky a už sa objavili nad paravánom bábky. Naučili nás čarovné slovíčka, čo
máme zdravé papať, aby sme neboli chorí, ako dodržiavať hygienické návyky
a samozrejme pekné pesničky. "Malí huncúti" vtiahli naše deti do deja predstavenia a ani sme sa nenazdali, zvoní zvonec a divadielku je konec. Ale nesmútime, pretože na budúci mesiac k nám "huncúti" prídu zas.

V stredu 15. 11. 2017 prichádzali naše deti do MŠ oblečené do červeného odevu a prinášali jabĺčka, pretože v tento deň sa u nás konal Deň jablka a Červený
deň. Aký by to bol Deň jablka bez symbolov? Červené jabĺčka sa už usmievajú
na hrudi detí a začína sa zábava.
Lienočky vytvárajú farebné jabĺčko z papiera a o chvíľu už na ne šibalsky pozerá z jabĺčka malý červík, počúvajú rozprávku Jabĺčko, z ktorej sa dozvedajú,aké je vzácne kamarátstvo a ľudská vlastnosťrozdeliť sa. Nezabudli sa ani
zahrať na nákladné auto s vlečkou, ktoré im priviezlo chutné jabĺčka a cesto
na koláč, ktorý im následne upiekla teta kuchárka. Deti jabĺčka ochutnávali,
ovoniavali, pozorovali.

Trieda Motýlikov sa tiež nenechala zahanbiť. Ráno sa dali deti do pečenia
štrúdle a šatôčiek, ochutnávali jablkový kompót, postrúhané jabĺčka, odšťavňovač im vyrobil chutnú šťavu. A už pracujú ďalej, vyrábajú jabĺčka otláčaním
korku, strihajú a lepia jabĺčka z farebného papiera, nezahanbili sa ani mladšie
deti, ktoré vatovou tyčinkou obtláčali červené jabĺčko a vytvorili si obrázok.
Na chvíľu k nám prišla aj budúca p.učiteľka Lucka, ktorá deťom porozprávala
príbeh Odkiaľ je jabĺčko. Spievame piesne o jabĺčku, recitujeme o ňom básničky a našou škôlkou sa šíri vôňa jablkových koláčikov. Boli naozaj chutné.
Ešte zavesíme jabĺčka na svietidlá, urobíme výstavku v šatni a Červený a Jablkový deň sa končí.
Už sa všetci tešíme na ďalší dúhový deň. Bude biely, vianočný a zimný.

My sme malí remeselníci. Takto sme nazvali týždeň, v ktorom sa deti dozvedeli o práci
remeselníkov. Preto Motýlikovia navštívili 21. 11. 2017 expozíciu Drotárstvo na Slovensku
v Budatínskom hrade. Deti sa dozvedeli, kto to bol džarek, prečo mamičky vykladali chlapcov - bábätká na lopáre a so slovami Svetom moje svetom im želali šťastný život. Videli
sme veľa výrobkov z drôtu - klietky, zvieratká, dopravné prostriedky, ale aj pasce na myši,
pomôcky pre gazdinky a dokonca aj hračky pre dievčatká. Motýlikom sa expozícia veľmi
páčila, Lienočkám sme priniesli výrobky z drôtu a tiež prospekty o expozícii.
Na druhý deň sme všetci navštívili kováčstvo Fénix, ktoré sídli v našej dedine. Pozorovali
sme prácu kováča, videli sme ohnisko, nákovu, kladivá, kliešte. To bol ale zážitok, keď si
deti mohli zobrať do rúk niektoré jeho náradie. Ujovi kováčovi sme všetci zarecitovali
básničku - Kováč kuje, mechy duje, odfotili sme sa s ním a po rozlúčení sa sme sa plní
dojmov vracali do našej MŠ.

6. 12. 2017
Vonku sneží a k nám zas po roku prišiel Mikuláš. Nebol sám, prišiel s ním aj jeho pomocník čertík. Niektoré detičky sa ich báli, ale tie odvážne už recitujú básničky, spievajú pesničky, za čo ich čaká sladká odmena od Mikuláša. Ešte niekoľko spoločných fotograﬁí a
už sa obaja lúčia, pretože ich čaká ešte dlhá cesta po dedine, veď v Podhorí je veľa dobrých detí.

Dňa 7. 12. 2017 k nám opäť prišli usilovné mamičky, pretože v tento deň sme spoločne
tvorili vianočné stromčeky v našej druhej tvorivej dielni. Deti mamičkám pomáhali a za
chvíľu sa na nás pozerajú stromčeky z výkresov, kvetináčov, polystyrénových kuželov.
Aby sa nám lepšie pracovalo, znejú z rádia vianočné koledy, stromček sa ligoce a všetci sme vianočne naladení. Čas rýchlo plynie, lúčime sa a naša materská škola je vyzdobená rôznymi vianočnými stromčekami, ktoré nám denne pripomínajú príjemne strávené
chvíle v predvianočnom čase.

Dňa 21. 12. 2017 do našej MŠ prišlo divadielko Slniečko s hrou Malí huncúti a Vianoce.
Deti sa pomocou rozprávočky dozvedeli, aké je dôležité, aby sa počas Vianoc zišla celá
rodina a tiež bolo deťom primeranou formou vysvetlené, že o darčeky - psíkov a mačičky - sa deti musia starať aj po Vianociach a tieto nesmú skončiť v útulku.

Dňa 09. 01. 2018 sa všetky Lienky a Motýlikovia premenili na vločky iskieročky, Lienky
bielym náramkom, Motýlikovia zas bielou čelenkou so snehovou vločkou, Biely deň sa
začal. Vločky si nezabudli priniesť svoje biele hračky, s ktorými sa spoločne s kamarátmi zahrali.
Lienočkám meluzína zaviala všetky obrázočky bielou perinou, spoločne si postavili v triede snehuliaka, lepili vatu na predkreslemé tvary, na výkrese prikryli snehuliaka bielymi
vločkami. Chlapci ešte stihli jazdiť bielymi autami po bielej ceste a už idú všetci na desiatu, kde na nich čaká biele mliečko a chlebík s bielou pmazánkou.
Ani Motýliky sa nedali zahanbiť. Maľovali, strihali, lepili, dokresľovali. Ale skôr ako začali pracovať, zoznámili sme sa s bielymi zvieratkami - ovečkou, kozou, koníkom, milými
bielymi šteniatkami a mačiatkami, ale aj s labuťou, húskami a ľadovým medveďom a polárnou líškou. Šikovné ruky pracujú a už sa na nás pozerá biely zajko, hlava ľadového
medveďa, biely psík a biela mačička. Prácu sme si spestrili básničkami a pesničkami
o bielej zime, ako aj tančekom vločiek iskieročiek.
Dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo, no škoda, že keď sa otvorili dvere MŠ, vonku po snehu
nebolo ani chýru. Všetky deti prosia Perinbabu, aby už konečne začala natriasať svoje
periny.

Deti úpenlivo prosili Perinbabu, aby už Podhorie zasypala snehom. A podarilo sa! Sneh
padal a padal... Preto sme dňa 23. 01. 2018 mohli ísť spoločne do Krajiny snehun a ľadu.
a schuti si zašportovať. Pri sánkovaní a spúšťaní sa na lopároch si deti rozvíjali nielen
odvahu, súťaživosť, vytrvalosť, ale aj kamarátske vzťahy. Pod vlekom bola dobrá sanica

a "lopárovica" a veru ani pani učiteľky sa nedali dlho prehovárať a už sa aj ony spolu
s deťmi spúšťajú z kopca. Počasie nám prialo, čas rýchlo plynul a už sa celí vysmiati
a červení vraciame do našej MŠ a tešíme sa, že si sanicu túto zimu zopakujeme ešte raz.
A aby deti na tento deň nezabudli, všetky dostali diplomy za odvahu a statočnosť.

Všetky deti zimu milujú. Ale pre zvieratká je táto časť roka veľmi náročná. V januárovom
čísle časopisu Vrabček bolo uverejnené maľované čítanie Vtáčatká. Vrabček vyzval všetky
deti, aby nakreslili búdku pre vtáčiky a obrázky mu poslali. Naše usilovné Lienky a Motýliky sa s chuťou pustili do práce a vytvorili pre Drobčeka, malého psíka, pekné obrázky ,
ktoré sme do redakcie časopisu Vrabček poslali. Na priložených fotograﬁách si môžete naše obrázky poprezerať.

Dňa 9. 2. 2018 deti z triedy Motýliky navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Ujala sa nás milá
teta, ktorá nás previedla knižnicou a prostredníctvom rozprávky o nevidiacom kuriatku nám
priblížila život ľudí takto postihnutých. Deti si vo dvojiciach vyskúšali vodenie nevidiaceho
človeka, videli bielu paličku, bez ktorej by sa takto postihnutý človek nemohol pohybovať a prezreli si Braillovo písmo vytvorené z vajíčok v tabuľkách. Nazáver sa mohli zahrať
s pexesom, ktoré je určené nevidiacim deťom. Bolo to zaujímavé dopoludnie a ešte v budúcnosti chceme knižnicu navštíviť zas.

V našej MŠ sme boli dňa 28. 2. 2018 všetci oblečení do "modrého", pretože sa u nás konal Modrý deň. Lienočky, ktoré prichádzali do MŠ boli ozdobené modrými klobúčikmi a celá ich trieda sa premenila na modrý svet vyrobený zo všetkých modrých hračiek a predmetov. Deti vyfarbovali obrázky modrými pastelkami, cez okno pozorovali modrú oblohu, modrými loptičkami triafali do modrého vedierka, lovili ryby z modrého rybníka. Aby im bolo veselšie, zatancovali si kačací tanec a zahrali sa stoličkovú hru. Pred spaním si ešte pozreli
rozprávku O kocúrikovi Modroočkovi. Odpoludnia stihli postaviť modrú cestu do MŠ z modrých vrchnákov a stavebníc.
Ani Motýliky sa nedali zahanbiť. Symbolom modrého dňa bol modrý klobúčik, ktorý o chvíľu už trónil na všetkých ich hlavách. Najskôr si všetci spoločne pripravili modrú výzdobu modré balóny a modrý nadpis, ktorý spoločne vytvorili. Motýliky strihali, lepili, vyfarbovali a už sa na nás pozerajú modré motýle, kytičky modrých kvetov a modré domino,
ktoré si spoločne všetci s veľkou chuťou zahrali. Deň sme si spestrili hrami - Keď si šťastný..., Hlava, ramená..., Čížiček, čížiček... a nechýbal ani kačací tanec a modrá rozprávka
pred spaním a sladký spánok s modrými miláčikmi.
Modrý deň ubehol veľmi rýchlo, no už sa všetci tešíme na ďalší dúhový deň - zelený jarný.

Dňa 15. 03. 2018 usporiadali členky SPV región Žilina odbornú konferenciu na tému:
Možnosti aplikovania obsahových celkov regionálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. P.uč.Krčmáriková viedla tvorivú dielňu - Paličkovanie - ako jednu z náročných tradičných textilných techník. Účastníci splietali nite a paličkovali tak, ako im to predvádzali tri
šikovné dievčatá z triedy Motýliky - Simonka Zrebná, Paulínka Štaﬀenová a Timejka Tatarková. Radili p.učiteľkám z celého Slovenska dobre a vďaka ich šikovnosti si p.učiteľky
mohli odniesť kúsok upaličkovaného plátienka domov. P.učiteľky ocenili aj ich krásne
obrázky, ktoré dievčatká vytvorili z paličkovanej čipky. Dievčatká budú aj naďalej pod vedením p.učiteľky Krčmárikovej rozvíjať svoje zručnosti a v budúcom školskom roku začne v našej MŠ pracovať Krúžok paličkovanej čipky.

Od roku 1993 je 22.marec považovaný za Svetový deň vody. Aj v našej MŠ sme si tento
deň pripomenuli nasledovnými aktivitami.
Motýliky prišli v tento deň oblečené v bielo - modrom odeve a boli ozdobené bielou čelenkou so snehovou vločkou aj kvapkou vody. Kvapôčka Želka im priblížila význam vody v prírode, deti vodu ochutnávali - slaná, sladká, počúvali jej zvuky - dážď, šum mora,
žblnkot potôčika, pozorovali jej premeny - vrenie vody a vznik pary. O vode sme si zaspievali piesne a zahrali sa hry Rybička maličká a Pláva kačka po jazere. Ani rúčky nezaháľali - vyfarbovali oblaky a kvapky, zostrojovali živočíchy, ktoré žijú v sladkej a slanej vode.
Na záver sme si ešte prečítali príbeh kvapky Želky a jej sestričiek a spoločne pripravili
výstavku z našich prác pre rodičov.
Na Lienky v tento deň čakali kamarátky kvapky a sprevádzali ich svojim sviatočným dňom
vody. Bublinky ich vyniesli na obláčiky, z ktorých pozorovali svet. Počúvali zvuky, prostredníctvom ktorých sa im kvapky prihovárali - hlas potôčika, mora, dažďa a búrky, vodopádu a rybníka. Lienky "búrkovali" hrou na Orﬀov inštrumentál. Kvapky padali aj do
rybníka, v ktorom žijú mnohé živočíchy rybky, žabky, vodné pavúčiky, ktoré Lienočky
spoznávali. Rátali, ako rýchlo sa podarí rybárom uloviť rybky. Pripomenuli si pravidlá,
ktoré im prikazujú kvapky o šetrení vody, lebo je veľmi potrebná. Zahrali sa na bublinkový kolotoč so slamkou a počúvali, ako vedia bublinky pekne spievať. Zacestovali aj
k moru, kde stretli mnohé morské živočíchy.
Nakoľko v tento deň bolo počasie nepriaznivé, na druhý deň sme si vyrobili loďky z papiera a spoločne ich pustili do potoka a dúfame, že niektorá dopláva až do mora.

Dňa 22. 03. 2018 sa v materskej škole konala už tretia tvorivá dielňa pod názvom Veľká
noc prichádza. Šikovné mamičky, ale aj jeden ocko, so svojimi deťmi vytvárali rôznymi
technikami vajíčka z papiera, ale vydarili sa im aj kraslice, ktoré spoločne povešali na konáriky zlatého dažďa a na halúzky. Vydarený bol aj veľkonočný zajac, ktorý ozdobil šatňu našim Lienočkám. Vajíčka a kraslice nám našu MŠ farebne skrášlili, takže sme Veľkú
noc privítali v slávnostnom šate.

Mokré vysvedčenie. To bola odmena pre všetkých Motýlikov, ktorí sa od 27. 02. do
27. 03. 2018 zúčastnili na plaveckej výučbe detí MŠ. Začiatočníci si výučbu odbili v malom bazéne v MŠ Jarná ul. v Žiline pod vedením p.trénerky Ohrádkovej a tí, ktorí už plávali vlani absolvovali výučbu v bazéne v Mestskej krytej plavárni v Žiline pod vedením
odborných trénerov. Aj touto cestou ďakujeme všetkým rodičom, ktorí vlani venovali MŠ
2% z daní, pretože z týchto peňazí bola výučba uhradená.

Prišla jar, všetko okolo nás sa začína zelenať a celá naša MŠ privítala dňa 11. 04. 2018 tieto zmeny prostredníctvom Zeleného dňa. Všetky deti a aj pani učiteľky sa obliekli do zeleného odevu, Lienočky sa ozdobili čelenkami s veľkým zeleným štvorlístkom, Motýliky mali
vo vlasoch zelené stuhy.Lienočky sa v priebehu dňa zoznámili so zelenými predmetmi v
triede, zhotovili vyfarbovaním a lepením krásne zelené jablká a zelené húsenice na zelenom
liste. Nezabudli si ani zasúťažiť a na záver pripraviť hostinu "zelené vitamíny ", kde postupne ochutnali zelené ovocie a zelenú zeleninu a rastlinku, ktorá práve vyrástla - pažitku. Veľmi im všetko chutilo.
Motýliky mali už od rána plné ruky práce. Vyrábali veľké zelené jablká maľovaním a otlačkami, pod ich šikovnými rukami sa objavila veľká hlava zelenej žabky. Po chutnej desiate
prostredníctvom riekanky Skáče žaba po blate prešli k ďalšej aktivite. Vyrobili žabku z ruličiek z toaletného papiera. Keďže pracovali pilne ako včielky, zaslúžili si ochutnávku zeleného ovocia a zelenej zeleniny. Stuhy si ponechali, aj keď sa hojdali, hrali a "kolotočovali"
na školskom dvore. Odpoludnia si ešte vytvorili pekné zelené obrázky z vrchnákov z PET

ﬂiaš a zasúťažili si v zelených dráhach, v ktorých prenášali na zelených lopatkách zelené
vajíčka.
Bol to naozaj pekný deň a v júni nás čaká už posledný dúhový deň zaliaty slnkom Žltý.

Ráno 16. 04. 2018 sme sa spoločne deti, rodičia a p.učiteľky s batohom na chrbtoch vydali na vychádzku smerom ku Roháču. Deti sme upozornili, že budeme kráčať po ceste, takže
sa musíme na vozovke správať bezpečne. Po ceste sme si všímali turistické a cyklistické
značky, ktoré nás viedli k nášmu cielu. Na lúkach sme hľadali prvé jarné kvety, ktoré deti
už spoznávali v MŠ prostredníctvom obrázkov. Keď sme vyšli na kopec, rozprestrela sa
pred nami krásna panoráma, takže sme sa oboznámili s blízkym, ale aj vzdialeným okolím
/Brezany, Lietavská Závadka, Vlčince, Lietava a jej hrad, ktorý bol z nášho pohľadu najkrajší, a Babkov/. Okrem kvetov sme spoznávali aj stromy a kríky - púčky, lístočky, kvietky a všímali sme si na nich mach a lišajníky, takže pomocou nich sme určovali svetové strany.
Prišli sme k potôčiku, kde sme sa občerstvili, zahrali sa a zasúťažili si. Keďže sme boli v lese, dookola bolo veľa dreva, poučili sme deti, že v lese sa nesmie oheň rozkladať a pomocou
obrázkov sme im vysvetlili, čo by sa stalo, keby nepozorní ľudia oheň založili.Zároveň sme
deti upozornili, že v prírode sa správame tak, aby sme jej, zvieratkám a rastlinkám neubližovali. Naši malí výletnici "vyfasovali"preukazy mladých turistov, podľa ktorých plnili zadané
úlohy, splnenie ktorých sme im v preukazoch potvrdzovali pečiatkami. Aj keď cestou späť
na nás spadlo niekoľko kvapiek dažďa, nevadilo nám to a veselí a spokojní sme sa vrátili
do našej materskej školy.

Všetky naše mamičky dnes veľký sviatok majú... Túto pieseň, básničky, tančeky a veľa
úsmevov darovali naše deti dňa 20. 05. 2018 v Kultúrnom dome v Podhorí všetkým mamám
a starým mamám z našej dediny. Škoda, že deti z triedy Lienok boli choré a nemohli svoj
program mamičkám darovať. Nevadí, Motýliky statočne reprezentovali našu škôlku, program sa všetkým páčil, za čo zožali veľký potlesk.

Dňa 31. 05. 2018 sme sa všetci ráno stretli na autobusovej zastávke, aby nás autobus zaviezol do Žiliny. Cestou sme pozorovali okolitú prírodu, Lietavský hrad a všímali si rozdiely medzi dedinou a mestom. V Žiline sme prestúpili na autobus, ktorý nás zaviezol do Strečna. Tam sme zišli ku Váhu, aby sme sa kompou previezli na druhý breh, aby sme sa mohli
vydať do nášho cieľa, do Panorámy - Koliby. Všetci sme boli ale sklamaní, pretože vo Váhu bolo málo vody a kompa nemohla premávať. Preto sme sa vydali na druhý breh po moste.
Neľutovali sme, pretože sme pozorovali ryby, labute a drobných vtáčikov. Po príchode do
Panorámy - Koliby sme sa oboznámili s celým areálom - so zvieratkami, rozprávkovými domčekami, vyskúšali sme trampolíny, šmykľavku, pieskovisko a po krátkom občerstvení sme sa
vydali do okolia. Na rozprávkovom chodníku sme videli veľkého draka, jaskyňu, Kubka
a Maťka a novučičký zámok. Všetci sme vyhladli, v Kolibe nám pripravili chutný obed a s plnými bruškami sme sa vydali na spiatočnú cestu k železničnej zastávke. Vlak trošku meškal,
ale nakoniec sme sa dočkali jeho príchodu a pohodlne sa usadili do sedadiel v ňom. Cesta
rýchlo ubehla, už je tu Žilina a chytro utekáme na autobus do Podhoria. Nasadáme doň a
cestou sa veru mnohým zatvárali očká, ale nezaspali sme. Pred MŠ už na nás čakali rodičia. Zvítali sme sa a každý už tomu svojmu rozpráva o peknom výlete do Nezbudskej Lúčky do Panorámy - Koliby.

Dnes je veľký sviatok detí hopsasa... Túto pieseň si deti spievali 01. 06. 2018, kedy všetky

oslavovali svoj sviatok. Tento deň bol v našej MŠ plný hier, súťaží a zábavy. Veľkým zážitkom bola aj návšteva miestnej hasičskej zbrojnice. Ujo hasič vycúval s hasičským autom
z garáže a všetky deti si doň posadali a mohli si skúsiť ho "šoférovať." Zahúkal nám aj
húkačkou, ukázal rôzne hadice a hasičské pomôcky. V MŠ na nás čakali ešte súťaže a samozrejme darčeky - spoločné - kužele a švihadlá, ale pre každého bol pripravený aj veľký
bublifuk, ktorý všetci vyskúšali na terase. Ešte krátka diskotéka a oslava je za nami. O rok
však bude zas.

05. 06. 2018 sme všetci prišli do MŠ oblečení v žltom odeve, pretože v tento deň sa konal
už posledný dúhový deň - Deň žltý. Niesol sa v znamení slnka, leta a prázdnin. Po príchode do MŠ si všetci pripli žltého smajlíka a začali vyrábať žlté výrobky. Lienky žlté rybky
a chobotnice, Motýliky žlté loďky a 3D motýle. V triede sme vyhľadávali žlté hračky, žlté
stavebnice a rôzne predmety žltej farby. Pri pobyte vonku sme hľadali žlté kvety v záhradách, žlté oblečenie ľudí, žlté autá. Dnešný žltý deň sme zakončili piešňou Farby.

Dňa 07. 06. 2018 prišli do MŠ šikovné mamičky a oteckovia, pretože sa v tento deň konala
v tomto školskom roku už posledná tvorivá dielňa Túlavé topánočky. Blížia sa prázdniny
a preto sme si spoločne vytvárali pojmové mapy zamerané práve na prázdniny - more, pláž,
hory, hrady ... Vytvorené pojmové mapy využijeme na výzdobu interiéru MŠ, ale aj v edukačných aktivitách v poslednom týždni školského roka, ktorý bude zameraný na prázdniny,
výlety a zábavu. Ďakujeme všetkým zúčastneným rodičom.

Dňa 14. 06. 2018 zavítalo už posledný raz v tomto školskom roku do našej MŠ divadlo Slniečko s hrou Máme radi leto.Celé pásmo bolo plné veselých pesničiek, z ktorých sa deti
dozvedeli, aké sú ovocie a zelenina zdravé, ako treba triediť odpad, že leto je čas, kedy chodíme na kúpalisko, bicyklujeme sa, chodíme na prechádzky, teda, máme radi leto. Deti tancovali, šantili, spievali. Divadielko nám navodilo príjemnú letnú atmosféru.

Štvrtok 21. 06. 2018 bol zvláštny deň. Všetci sme boli v MŠ, poobede sme odišli domov, aby
sme sa opäť večer vrátili, pretože sa v MŠ konala Veľká pyžamová párty. Deti prichádzali, prezliekali sa do pyžám a každý si rozložil v triede dečku, aby sa pohral so svojim plyšovým
maznáčikom. Keď sa všetci zišli, našu párty sme zahájili veľkou diskotékou, na ktorej sa deti naučili tancovať makarenu. Malé občerstvenie a odchádzame do tried, kde si tvoríme lampášiky - maľujeme na sklo, ktoré budeme potrebovať na večernú prechádzku. Znovu tancujeme, hráme sa stoličkovú a opäť odchádzame do tried. Všetci si vypočujeme rozprávku
O pyšnej nočnej košieľke, ktorú mačička rozprávala svojmu zranenému kamarátovi psíčkovi.
Aj my si vytvoríme pekné nočné košieľky, ale nie pyšné. Pomaly sa zvečerieva a my sa s lampášikmi vydávame na prechádzku do dediny. Navštívili sme tetu kuchárku, aj tetu Lenku. Pozorujeme, že sa nad nami začínajú sťahovať čierne mračná. Ponáhľame sa do škôlky, lebo
tu v záhrade na nás čaká poklad. A už začínajú padať prvé kvapky. Rozpútala sa veľká búrka,
ale nám to nevadí. Umyjeme si zúbky, oblečieme pyžamká a pozeráme rozprávky na dobrú noc.
O chvíľu už všetci spia. Ráno všetky deti dostali diplom, ktorý im bude pripomínať noc strávenú v MŠ.

Streda 27. 06. 2018 bola veľkým dňom pre našich predškolákov, pretože sa lúčili s MŠ.
Slávnostne pripravená terasa privítala aj našich hostí, p.starostu, tety z OÚ a naše Lienky.
Po krátkom príhovore p.riaditeľky a p.starostu, sme deti dekorovali červenými mašličkami,
deti dostali pamätný list na MŠ a od p.starostu knihu. Všetci sa zapísali do pamätnej knihy
obce Podhorie. V krátkom programe sa deti rozlúčili s MŠ. Teta kuchárka nám navarila chutný guláš, ktorý sme spoločne na terase zjedli. Mamička Eriky Plaskurovej všetkým deťom
upiekla veľkú tortu, na ktorej si pochutili nielen Motýliky, ale aj naši hostia a samozrejme aj
Lienočky.

Deň 29. 06. 2018 bol posledným dňom školského roka 2017/2018. V tento deň sme sa všetci
rozlúčili s našou MŠ. Veľká diskotéka, súťaže a samozrejme ovocná slávnosť a ešte drobné darčeky. Oddýchni si, naša škôlka, veď sa 03. 09. 2018 opäť stretneme.

