
 Kvítek – školní časopis Mateřské školy V Lukách 

 
 

 

KVÍTEK 
 

 
 

DUBEN 2022 
 

 

 

 

 



 Kvítek – školní časopis Mateřské školy V Lukách 

 

CO NÁS ČEKÁ V DUBNU 

 

1.4. Provoz školky zkrácen do 15:30  

11.4. Den otevřených dveří pro zájemce o zápis do naší školky  

14.4. Školní velikonoční prázdniny  

15. 4. Velký pátek – státní svátek – MŠ uzavřena  

18.4. Velikonoční pondělí – MŠ uzavřena  

27.4. Sváťovo divadlo ve školce (hrazeno z prostředků RR)  

29.4. Divadlo Koník ve školce, pohádka Jak Martin a Barborka vítali 

jaro (hrazeno z projektu MAP II)  

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – LÉTO 2022 

• V období letních prázdnin je provoz školy omezen (omezený 

počet dětí z důvodu rekonstrukce ve školce, vzdělávání není 

povinné, docházka pouze v případě nutné potřeby) 

• Své dítě přihlásíte pomocí přihlášky, která je k dispozici  

u třídních učitelek. 

• Přihlašování je možné do 13.5.2022 nebo do naplnění kapacity 

• Školné je stanoveno na 125,- Kč na jeden týden.  

• Nevratnou platbu je třeba provést do 10.6.2022 převodem na 

účet, informace obdržíte včas. 

MŠ V Lukách uzavřena:  

• Pátek 1. 7. 2022 – pátek 22. 7. 2022   

(od 4. 7. do 22. 7. náhradní provoz zajišťuje MŠ Klicperova)  

• Pondělí 29. 8. 2022 – středa 31. 8. 2022  

 

MŠ V Lukách otevřena:  

• Pondělí 8. 8. 2022 – 26. 8. 2022  

(provoz je i pro děti z MŠ Klicperova)  
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 

V březnu toho Pejskové zažili opravdu hodně. 
Nejprve si povídali o vesmíru. Dozvěděli se, že 
všichni žijeme na planetě Zemi, že spoustu 
jiných planet obíhá kolem Sluníčka, a že kolem 
naší planety obíhá Měsíc, na který můžou 
kosmonauti vyletět v raketoplánu. Také už ví, 
že ve vesmíru je spousty hvězd, které společně 
tvoří souhvězdí. O vesmíru se pejskové naučili 
písničku a společně si takový malý vesmír, 
pomocí barviček, nůžek a lepidla, vytvořili. 
Další, o čem jsme si povídali, bylo všechno  
o našem těle a zdraví, zkoušeli jsme, co naše 
tělo umí, pojmenovávali jsme jeho jednotlivé 
části. Víme, že tělo drží kostra a svaly. Dále 
jsme si připomněli, že se o své tělo musíme 
starat, aby bylo zdravé, a také zdravě jíst.  
A protože březen je měsíc knihy, nezapomněli 

jsme ani na naše oblíbené knížky a samozřejmě na pohádky. Přebírali jsme korálky, jako 
holoubkové v Popelce, malovali jsme Koblížka, Krtkovi jsme pomohli postavit hromádku, 
cvičili jsme pohádkovou jógu, učili se spoustu písniček, dozvěděli jsme se, proč musíme 
poslouchat maminky a paní učitelky, a jak dopadla neposlušná kůzlátka v pohádce  
O neposlušných kůzlátkách. Seznámili jsme s dřevěnými loutkami – javajkami – a hráli s nimi 
loutkové divadlo. A ještě jsme si prohlíželi pohádkové knížky, které jsme si nosili z domova  
a přečetli spousty pohádek, protože knížky nás zkrátka baví.  
 
KOČIČKY 

Začátkem března se děti dozvídaly zajímavé 
informace o těle, orgánech, o zdraví, bacilech, 
hygieně, ale také o první pomoci a záchranných 
složkách. Prováděly dechová cvičení, ukazovaly 
si, jak fungují plíce s pomocí igelitového pytlíku, 
a plíce si i vyrobily. Povídaly si o profesi 
záchranných složek a o tom, co je jejich úkolem. 
Dozvěděly se telefonní čísla, na která volat  
v případě ohrožení života. Vyzkoušely si 
dramatizaci různých nebezpečných situací  
a “volaly” lékaři, kterému popisovaly situaci – 
co se stalo, kde jsou, jak se jmenují a kde bydlí. 
Také zkoumaly lidské tělo s kouzelnou knihou  
a baterkami. Pozorovaly miminko v matčině 
bříšku, jak se miminko vyvíjí a krmí, a také hrály 
hru na detektiva. Po zakončení tohoto tématu 
jsme společně začali probouzet jaro. Učili jsme 
se nové básničky, písničky, vyráběli jarní 
sluníčka a klíče k odemknutí jara. Opakovali 
jsme si znaky ročního období a typické znaky 
jarního počasí. Víme, co potřebuje květina  
k tomu, aby rostla, a na takovou květinu si  

i hráli. Jarní květiny jsme hledali a prohlíželi si na zahrádkách, také jsme si je zkoušeli postavit 
i z PET víček, dřívek a malých obručí. Už se moc těšíme na teplejší počasí, a až se všechno 
kolem nás zazelená a rozkvete.   
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ZAJÍCI 
Měsíc březen konečně přinesl Zajíčkům mnoho 
sluníčka, příjemné teploty a radostné očekávání  
z přicházejícího jara. Děti si užily dlouhé procházky v 
přírodě a radostně přivítaly čas trávený na dětských 
hřištích. První část měsíce jsme věnovali pohádkám, a 
to těm méně známým či moderním. Podrobněji se děti 
seznámily s pohádkami jako je „Kniha džunglí“, „Ferda 
mravenec“, „Krteček a jeho kamarádi“, “Zlatovláska“, 
„Šmoulové“, „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Zábavné 
bylo výtvarné ztvárnění některých zmíněných 
pohádek. Děti malovaly mraveniště, Zlatou rybku, 
domeček pro Šmouly apod. V rámci celého tématu 
jsme se více věnovali činnostem podporujícím 
předčtenářskou gramotnost, a děti obstály velmi 
dobře. Na závěr tématu proběhl ve třídě Zajíčků 
„Barevný karneval“. Děti strávily zábavný den v 
kostýmech pohádkových postav a zatančily si za 
doprovodu oblíbených pohádkových písniček. V 

druhé části měsíce jsme se věnovali knize jako takové a oficiálnímu příchodu jara. Seznámili 
jsme se s bohatými znaky jara, učili se básničky a písničky s jarní tematikou, procvičili si prsty 
při skládání květů sněženky z papíru. 22. března jsme si připomněli významný „Světový den 
vody“ povídáním o důležitosti vody v našem životě. Děti poznaly různé druhy knih, jak vzniká 
papír, namalovaly leporelo s jarními květinami, vyrobily si záložku do knihy či „Klíč“  
k odemykání jara. Závěrem měsíce u nás proběhl „Den knihy“, kdy si děti přinesly svou 
nejoblíbenější knihu a seznámily s ní ostatní kamarády. Příjemným zpestřením byl také 
„Ponožkový den“, který se uskutečnil na podporu dětí s Downovým syndromem.  Budoucí 
prvňáčci se byli podívat na základních školách.  
 
MEDVĚDI 

Březen – měsíc knihy. A tak jsme se nejvíce 
věnovali knížkám. Do školky jsme přinesli naše 
nejoblíbenější a vytvořili originální plakáty. Když 
jsme si ujasnili, jak se jmenují profese, které se  
o vznik knížek starají, taky jsme si na ně zahráli. 
Vymysleli jsme příběhy, vytvořili ilustrace  
a vyrobili vlastní knížky. Pak už mohla vzniknout 
výstava, na kterou jsme pozvali rodiče  
i kamarády z celé školky. Navštívili jsme také 
dětskou knihovnu, kde jsme se setkali s “Boženou 
Němcovou“. Odnesli jsme odloženou knížku  
do knihobudky na autobusovém nádraží. Hodně 
jsme si četli, prohlíželi knížky a naučili se o nich 
písničku. Pokračujeme také v eTwinningovém 
projektu Money-Money-Money. Plníme různé 
úkoly, které si pro nás připravily paní učitelky ze 

spolupracujících školek v Česku, Polsku a Slovensku – společně s rodiči jsme vyrobili krásná 
prasátka z PET lahve, doma jsme pěstovali fazoli, hráli hru Medvěde, nezlob se, kterou jsme 
předtím sami vymysleli a vytvořili. Úkol od paní učitelky Simonetty byl vyčistit les od 
odpadků. Vyrazili jsme tedy s pytli a rukavicemi na procházku  
a opatrně čistili okolí cyklostezky od odpadků. Ty jsme potom správně roztřídili do barevných 
popelnic, byla to pro nás hračka. Co nás ale nepotěšilo, to bylo množství odhozených odpadků. 
Za všechny úkoly jsme dostali peníze a v dubnu je také budeme utrácet v našem 
speciálním obchůdku!  
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ÚKOL NA MĚSÍC DUBEN 
Je jaro a s ním přichází na svět spoustu mláďátek. Poznáš, které patří k jeho 

mamince? To správné zakroužkuj. Dvojice můžeš i vybarvit a pojmenovat. 
 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 29.4.2022  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 
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