KDYŇSKÉ TVOŘENÍ
Kdyňské tvoření pro druhý měsíc v roce
vytvořilo výzvu „Černobílý únor“.

mezi černou a bílou barvou, a proto je
dobré jim předkládat hračky právě
s takovým kontrastem, jelikož pozitivně
působí na vývoj mozku. Ohlas na tuto
výzvu nebyl moc vysoký, sešlo se nám
pouze 21 hraček, což není mnoho, ale
chápeme, že výroba hraček je časově
velmi náročná. Určitě plánujeme výzvu
v budoucnu zopakovat.
Mnohem větší úspěch jsme zaznamenaly v následujícím měsíci. Na březen
jsme uveřejnily výzvu „ Boty, botky
,botičky, ať mám v teple nožičky“ na
výrobu háčkovaných a pletených botiček
pro miminka do inkubátorů. Stanovily
jsme si za cíl 100 párů botiček, chtěly
jsme vědět, jestli to společně dokážeme.

Požádaly jsme naše příznivce, aby s námi
šili a háčkovali černobílé hračky pro
předčasně narozená miminka. Výzva
vznikla z popudu vrchní sestry neonatologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Miminka při svém
narození nemají zcela vyvinutý zrak,
v útlém věku vnímají zejména kontrast
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Byly jsme mile překvapeny, na konci
měsíce jsme se dostaly na počet
132 párů. A víme, že další kousky jsou
ještě na cestě k nám. V blízké době
budou botičky rozděleny mezi pět podporovaných neonatologických oddělení
a předány společně s dalšími výrobky
včetně hraček z únorové výzvy.
Zveřejňování takovýchto výzev vzniklo
náhodou, nikdy nebyly v plánu, ale jedná
se o reakci na současnou situaci, kdy se
členové a příznivci spolku nemohou
scházet. Tyto výzvy jsou pak pro nás
prostředkem, jak zůstat v kontaktu a dále
se držet naší činnosti. Všichni se však
velmi těšíme na dobu, kdy se budeme
moci opět setkávat. Zároveň vedení spolku připravuje řadu akcí pro veřejnost,
které budou uspořádány v momentě, kdy
to situace dovolí.
Dění ve spolku můžete sledovat na
webových stránkách:
www.kdynsketvoreni.cz .
Nebo FB: @Kdyňské tvoření a nově
také na instagramu: @kdynsketvoreni.

Bc. Veronika Šmerdová
Kdyňské tvoření
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ZAJEČÍ STOPOVAČKA A DISTANČNÍ VÝUKA VE ŠKOLCE
Aby se zamezilo shlukování lidí, vedla
cesta ven z obce směrem na Starý dvůr,
přes les a sad opět k areálu mateřské
školy. Po úspěšném zdolání „Zaječí
stezky“ a po splnění všech úkolů čekal
na děti diplom a sladká odměna od paní
kuchařky Alice. Počasí nám přálo a velká
účast rodičů s dětmi nás mile překvapila.

V této době, kdy se i předškolní děti
vzdělávají doma formou distanční výuky, nás hezké jarní počasí a vidina alespoň letmého setkání s " našimi" dětmi
vylákala ven. Proč plnit úkoly jen doma.
Oslava velikonočních svátků bude kvůli
protikoronovým opatřením opět netradiční. Proto jsme si připravili pro děti ze
školky alespoň „Zaječí stopovačku“.
V pátek 2. 4. 2021 mezi 9.00 a 11.00
hodinou k vratům mateřské školy v Dělnické ulici za přísných hygienických
podmínek, jednotlivě přicházeli rodiče
s dětmi. U vrat dostaly děti na hlavu
zaječí ouška, rodiče složku s pokyny
a úkoly. Cesta byla vyznačena barevnými
fáborky. Na děti čekalo cestou 9 úkolů.
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Na přípravě akce se podílel všechen
personál mateřské školy, kterému tímto
velice děkuji. Velký dík patří také rodičům, kteří se aktivně zapojují do komunikace s učitelkami přes aplikace v telefonu. Díky nim jsme v kontaktu s dětmi.
Jejich prostřednictvím máme přehled jak
o plnění úkolů distanční výuky, tak
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i o společných zážitcích rodičů s dětmi.
Moc jim za to děkujeme. Všichni doufáme, že se budeme moci brzy vrátit
k běžné práci a každodennímu kontaktu
s dětmi. Prostě nám moc chybí.
Blíží se zápis do naší školky, který
bude probíhat v termínu od 2. do 16. 5
2021 formou individuálních schůzek.
Domluvit termín si rodiče budou moci
na tel. čísle 606 557 395.

Za kolektiv mateřské školy v Dělnické ulici
Petra Prenerová – Wernerová
ředitelka MŠ Dělnická
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