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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI 
 

• 1. 3.  Projektový den ve školce - Zahradník 
• 7.3.  Individuální diagnostika školní zralosti p. Vlčkové - pro   

přihlášené děti 

• 7. 3.  Kočičky - návštěva dětské knihovny „Jak to chodí v knihovně?“ 

• 16. 3. Návštěva dětí ze 3. ZŠ v Kočičkách 

 

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 
K POLOLETNÍMU DOSTAVENÍČKU 

 
 
MASOPUST VE ŠKOLCE 
 
V pondělí 20. února se ve školce konal masopustní karneval. Děti přišly v různých 

maškarách a kostýmech. Bylo krásné vidět, kolik všelijakých masek se dá vymyslet. 

Děti vyráběly koláče a zdobily je různými technikami, které si každá třída vybrala. 

Dále si děti vyrobily jitrnice ze silonek, na koláčích mohly děti skládat a počítat 

mandle, hrály rytmické hry a soutěže. Konala se přehlídka kostýmů, průvod a na 

závěr diskotéka, kde si děti zazpívaly a zatančily. 
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OKÉNKA TŘÍD 
 

PEJSKOVÉ 
Únor byl u Pejsků pestrý. Hned z počátku 

měsíce jsme shlédli divadlo „O Otesánkovi“ 

v podání paní učitelek. Poté nás pohltili 

zimní sporty a vydali jsme se dokonce na 

zimní olympijské hry – vyráběli jsme 

olympijské kruhy, zkoušeli různé druhy 

sportů a povídali si o tom, jak je sport 

prospěšný. Začali jsme také pracovat na 

eTwinningovém projektu PES. Máme malé 

kamarády ve školkách na Slovensku a 

v Polsku a společně s nimi budeme 

poznávat, co všechno opravdoví pejskové 

dovedou, hrát si na ně, malovat je a mnoho 

dalšího. Natočili jsme na video, jak si na 

pejsky hrajeme a poslali ho kamarádům. 

Pejsky jsme malovali, hráli s nimi pexeso a 

vyrobili velkého maskota projektu. Užili jsme si společně masopust a s ním spojený 

karneval, na kterém se sešlo spoustu pěkných masek. Na konci února jsme si povídali o 

vesmíru, malovali rakety a poznávali planety. Do školky k nám přijelo veliké nafukovací 

planetárium, ve kterém jsme viděli pohádku o planetách naší sluneční soustavy. 

 
KOČIČKY 
V Kočičkách jsme si povídali o zvířátkách 

v zimě. Učili jsme se je poznávat a rozeznávat 

jejich stopy ve sněhu. Poslouchali jsme, jakou 

řečí se zvířátka domlouvají, a zkoušeli je podle 

zvířecí řeči rozeznat. Dozvěděli jsme se, kde 

bydlí a jak si v zimě shání potravu. Venku jsme 

pozorovali a poznávali ptáčky, moc se nám líbily 

veverky v parku. Samozřejmě jsme 

nezapomněli cvičit a hledat, ve kterých 

písničkách zvířátka najdeme. Před jarními 

prázdninami u nás proběhl Montessori 

projektový týden. Na chvilku jsme odložili 

některé hračky a vyměnili je za pomůcky, se 

kterými jsme se učili pracovat. Seznámili jsme 

se tak s růžovou věží, červenými tyčemi, 

barevnými destičkami, porovnávali jsme 

válečky různých velikostí. I tento měsíc nám 

naši učitelé zahráli pohádku. Byla o Otesánkovi, 

a tentokrát jsme s pohádkou pomohli i my. 

Měsíc únor jsme zakončili Masopustem. Do 

školky jsme přišli v maskách, povídali jsme o zvycích během tohoto období, vyráběli jsme 

jitrničky, pekli koláče a celý den zakončili masopustním rejem po školce. 
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ZAJÍCI 
V únoru u Zajíčků byla atmosféra stále ještě 

pohádková. My, Zajíčci jsme nacvičili 

divadlo O kohoutkovi a slepičce a pozvali 

všechny třídy. Po jarních prázdninách jsme 

se přivítali v maskách na masopustním 

karnevale. Předvedli jsme se v kostýmech, 

vyráběli jitrnice ze silonek, zdobili koláče, 

zazpívali si v průvodu po školce a na závěr 

si ”zadiskotačili”. Nyní se Zajíčkové učí o 

zdraví a našem těle, o vývoji člověka, 

získávají nové vědomosti a hrají spoustu 

her na toto téma. Poděkování patří 

mamince Štěpánky, že nás navštívila 

s malým miminkem a my měli možnost 

dozvědět se o péči a porovnat, co už my 

umíme a co miminko ještě ne. 

 
MEDVĚDI 
U Medvědů se v únoru nadále 

pokračovalo s tématem zimních 

sportů. Celá třída si vyzkoušela 

pohybové aktivity jako např. hokej, 

lyžování, curling, bruslení aj. Poté si 

uspořádala třídní olympijské hry, 

kdy si představila něco málo z 

historie a počátků, dále pak 

významu olympijských kruhů, 

symbolů a tradic. Dalším tématem 

bylo cestování, dopravní 

prostředky, ale i možnosti 

ubytování během cest. Projektový 

den s názvem “Kudy teče voda” byl 

dalším vydařeným programem 

polytechnického vzdělávání, 

kterého se tento školní rok třída 

účastní. Děti se seznámily s 

koloběhem vody a to především hravou formou. Pohybově ztvárnily kapky deště, řeku i 

moře. Závěrem byl pokus s výluhem z červeného zelí, při kterém se nám třída rozzářila 

všemi barvami duhy. Také nás navštívilo mobilní planetárium, ve kterém jsme viděli 

pohádku o cestě do vesmíru a rozšířili si vědomosti o sluneční soustavě. Během pobytů 

venku se Medvědi starali o školní zahrádku, chodili do přírody, navštívili Roubenku 

Lechnýřovnu, kde se konala výstava s názvem “Prezidenti ČR”. Pověděli si zajímavosti o 

funkci prezidenta, pravomocích nebo jaké vlastnosti by měl mít člověk, který se chce 

(může) stát prezidentem. 
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ÚKOL NA MĚSÍC BŘEZEN 
 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 30. 3. 2023  
Navšechny šikulky čeká malá odměna. 


