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CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU 

 

10.5. Medvědi – logochvilka s Lenkou   

11.5. Fotografování školních tříd – dopoledne na školní zahradě  

           (Prosíme, děti přiveďte v oblečení na fotografování. Každé dítě dostane  

            jednu tištěnou fotografii, hrazenou z prostředků Rady rodičů.  

            Na webu školky budou zveřejněny ke stažení pro možnost dalšího  

            tisku). 

11.5. Zajíci – Sportovní den u sokolovny 

11.5. Den rodin – odpoledne pro děti a rodiče od 15 hodin u Pejsků a  

           Kočiček, od 15,15 u Zajíčků a Medvídků  

17.5. Školní výlet tříd Pejsků a Kočiček – ZOO Zájezd  

31.5. Školní výlet třídy Kočiček – Projektový den s Lesy ČR  

31.5. Školní výlet třídy Medvědů – Lesní hřiště Křivoklát a procházka lesem 
 

 

 

Připravujeme na červen:  
 

1.6. Barevný den dětí – dopoledne ve školce (prosíme, oblečte děti podle barev  

        tříd: Pejskové – červená, Kočičky – žlutá, Zajíčci – zelená, Medvědi – modrá)  

14.6. Školní výlet třídy Zajíčků a Medvídků – ZOO Plzeň  

16.6. Sportovní den na školní zahradě  

28.6. Slavnostní rozloučení se školáky na školní zahradě  
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 

Duben se nesl nejen v duchu aprílového počasí, ale i 
spoustou aktivit a činností, u kterých se Pejskové 
bavili. Hlavním tématem byly Velikonoce. Seznámili 
jsme se s velikonočními zvyky a tradicemi, takže už 
víme, že na Velikonoce se peče beránek a co je to 
mazanec nebo bochánek. Jeden jsme dokonce ve 
školce od paní kuchařek ochutnali. Tradici malování a 
zdobení vajíček jsme si také vyzkoušeli, vajíčka jsme 
parádili pomocí korálků a barvili je pomocí barevných 
krepových papírů. Kluci si s pomocí paní učitelky 
upletli pomlázku a vyšupali, „pomladili“ nejen 
kamarádky ve třídě, ale i paní učitelky a tety. Také 
jsme si zkusili, jaké zvuky vydává řehtačka. Jen to 

osení, které jsme zaseli, nám tentokrát nevyrostlo ☹. 
K tomu všemu jsme se naučili velikonoční písničky, 
vyrobili kropenaté slepičky, hráli jsme hry se 
spojováním správných vajíček a Na černou slepičku. 
Také nás provázeli barevné dny. Pondělí bylo modré, 
přišli jsme modře oblečení a s modrou barvou jsme si 
zacvičili. V úterý nás doprovázela žlutá barva a my 

jsme si namalovali žlutá kuřátka. O škaredou středu jsme sice přišli v černé, ale nikdo z nás se 
neškaredil ani nemračil. A ještě nás na zahradě čekalo překvapení od Medvídků, kteří pro všechny 
děti ze školky připravili velikonoční hru. V dubnu slaví svůj svátek naše planeta Země a my jsme 
s ní její svátek oslavili. Dozvěděli jsme se, jak naši planetu chránit a jak se o ní starat, aby byla stále 
krásná a čistá. My třeba víme to, jak máme třídit odpadky a do kterých barevných kontejnerů je 
vyhazovat. Společně s kamarády z ostatních tříd jsme planetu Zemi namalovali a zahradě jsme 
vytvořili poselství a slib, jak naší planetě pomáhat, aby se nám na ní hezky žilo.  
 
KOČIČKY 

Začátkem měsíce dubna se Kočičky začaly připravovat 
na Velikonoce. Povídaly si o tradicích tohoto jarního 
svátku, zasadily si velikonoční osení do květináčů, 
které si děti vyzdobily vlastnoručně vyrobeným 
zápichem kuřátka. Vyzkoušely si fyzikální pokusy s 
vařenými a syrovými vejci, při čemž zjišťovaly jejich 
rozdíly. Dále malovaly a barvily vajíčka a učily se plést 
pomlázku. Medvídci jako překvapení přichystali pro 
všechny třídy zábavnou velikonoční hru, a to hledání 

barevných vajíček na školní zahradě.  V druhé 
polovině měsíce jsme poznávali a pojmenovávali 
brouky, hmyz, ptáky, domácí a hospodářská zvířata a 
jejich mláďata. Povídali jsme si o jejich užitku a péči o 
ně. Věnovali jsme se rostlinám, stromům a naší planetě 
Zemi. Oslavili jsme Den Země na školní zahradě se 
všemi kamarády ze školky, společně si povídali o 
ochraně naší planety, složili slib, jak se budeme o naši 
planetu starat a pečovat o ní, aby byla čistá a žilo se 
nám na ní dobře. Zazpívali jsme si společnou píseň 
“Naše Země kulatá je” a zatančili jsme si tanec na píseň 

“Chválím Tě Země má”. Na závěr každá třída hledala poklad, kde děti měly za úkol roztřídit věci z 
různého materiálu. Odměnou byl pro každého diplom. Recyklaci a třídění odpadků jsme se 
věnovali po zbytek měsíce.  A teď už se budeme těšit na nový měsíc a na Den rodin, kdy se přijdou 
podívat do školky naši rodiče a strávíme s nimi krásné společné odpoledne.   
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ZAJÍCI 
V měsíci dubnu se třída Zajíčků věnovala 
poznávání živočišné i rostlinné říše a seznamovala 
se s velikonočními tradicemi. První polovina měsíce 
se nesla v duchu velikonočního tvoření, básniček a 
tradic. Zajíci společně zasadili pšenici a pozorovali, 
jak probíhá růst malých rostlin a ozdobili jej 
symbolem třídy - zajíčkem. Ve školce jsme si týden 
zpestřili „Barevnými dny“, kdy jsme chodili 
oblečené v modrém, žlutém a černém oblečení. V 
období Velikonoc se na náměstí konaly Velikonoční 
trhy, kde si děti mohly prohlédnout různé dekorace, 
ozdoby, věci na tvoření, a hlavně předměty 
symbolizující velikonoční období. 
Ve druhé části měsíce jsme se podrobně věnovali 
živočišné říši. Seznámili jsme se se základními 
skupinami zvířat a učili se je rozlišovat podle 
prostředí, ve kterém žijí. Povídali si o chráněných 
druzích živočichů, zahráli si mnoho pohybových her, 
o zvířátkách si také zazpívali. Nakonec jsme 
pracovně a výtvarně vytvořili hada ve skupinové 

práci. Duben nám zpestřil také projektový den „Den Země“. Koncem měsíce nás ve školce 
navštívily dvě divadla “Sváťovo divadlo” a divadlo “Koník”.   

 
MEDVĚDI 

První dubnové dny věnovala třída Medvědů poznávání 
jarních květin. Květinky jsme malovali, povídali si o 
nich, prohlíželi jejich obrázky a hledali je v přírodě. Do 
Muzea TGM jsme se vydali na výstavu fotografií 
hmyzu, využili jsme možnost vidět broučky velmi 
zblízka. Prohlédli jsme si také venkovní geologickou 
expozici a digitálním mikroskopem zkoumali kameny 
a rostliny v parku. Potom už nastala příprava na 
Velikonoce – zdobili jsme vyfouklá vajíčka, vyráběli 
přáníčka, košíčky a učili se říkadla. Pro všechny mladší 
kamarády ze školky jsme připravili Velikonoční hru. 
Vystřihli a nakreslili jsme asi 80 vajíček, schovali je po 
zahradě a kamarádi je pak hledali. Líbilo se nám, že 
jsme pravidla hry dětem vysvětlovali do mikrofonu. 
Předvedli jsme taky velikonoční říkanky. Po 
Velikonocích jsme si začali povídat o Česku a Evropě, a 
hlavně jsme se dočkali závěru našeho 
eTwinningového projektu Money-Money-Money. 
Peníze, které jsme si od ledna vydělávali, jsme mohli 
konečně utratit ve speciálním obchůdku a všechny 
dárečky si odnést domů. Online jsme se také spojili se 
všemi spolupracujícími školkami a 
pozdravili je. Také jsme zdolali náš cíl – 
100 jarních kilometrů při vycházkách.  

                                                                   Za odměnu jsme si užili Čarodějný rej.  
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ÚKOL NA MĚSÍC KVĚTEN 
Víš, proč se měsíc květen jmenuje zrovna takto? Ano, kvetou stromy a jarní  
 kytičky. Tvým úkolem je vybarvit zajíčka a pouze vázy s květinami, kde jsou dva  

                tulipány a jedna kopretina. Najdeš ty správné?  

 
 
 
Jméno:.........................................................................................................Třída:.................................................... 

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.5.2022  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


