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Co nás čeká v únoru 

 

15.2. Den s kamarády 

 

 

16.2. Individuální diagnostika školní zralosti s Mgr. Helenou Vlčkovou  

           (pro přihlášené děti)  

 

 

24.2. Mobilní planetárium ve školce  

 

 

8.3.-12.3. Školní jarní prázdniny – prosíme o informaci o docházce Vašeho dítěte 
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POŠŤÁCKÝ DEN 

V rámci školního projektu Ten dělá to a ten zas tohle, se děti 19.1. seznámily s povoláním 

poštovního doručovatele. Celý den se věnovaly činnostem, které s tímto zaměstnáním souvisí. 

Děti zkoušely vyrábět pohlednice pro své kamarády, učily se píseň Jede, jede poštovský 

panáček, zdramatizovaly scénky s předáním dopisů, skládaly vlastní obálky nebo řadily 

dějovou posloupnost od psaní až k doručení dopisu.  

Celý den vyvrcholil na školní zahradě, kde jsme se všichni sešli, abychom si ukázali třídní 

pohlednice, zazpívali si poštovní písničku a zahráli si tichou poštu. 
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OKÉNKO 

PEJSKOVÉ 

Pejskové se znovu sešli po vánočních 

svátcích, a hned se učili hrát si s novými 

hračkami, které jim do školky přinesl Ježíšek.  

A protože jsme se naučili, že toto roční období 

se jmenuje ZIMA, celý leden jsme si o ní 

povídali. Měli jsme štěstí, že venku napadl 

sníh, a tak jsme zkoušeli dělat stopy ve sněhu 

a hrát si s ním. Už víme, že když sníh roztaje, 

je z něj voda, a taky víme, že ze sněhu jdou 

dělat koule. Koule, i když z papíru jsme dělali 

i ve třídě, cvičili jsme s nimi, počítali je a 

zahráli si s nimi prima koulovanou. A jelikož 

je venku opravdu zima, tak jsme se na ni 

pořádně připravili a učili jsme se správně 

oblékat a skládat si svoje věci. Ke konci 

měsíce jsme si v rámci projektového dne ve 

školce zahráli na pošťáky. Zpívali jsme 

písničku Poštovský panáček, vyrobili jsme si 

skládanku pana pošťáka, zahráli jsme si hru 

Na tichou poštu. Nakonec jsme vyrobili 

pohlednici Pejsků, kterou jsme na zahradě 

školky ukázali svým kamarádům z ostatních 

tříd. 

 

KOČIČKY 

 

 

Leden u Kočiček byl velmi pestrý. Po Novém roce 

jsme se přivítali s dětmi, které jsme dlouho 

neviděli. Také nás čekalo rozbalování dárků od 

ježíška a učení nových pravidel. 6. ledna si děti 

vyrobily koruny, zazpívaly písničky a zahrály si 

příběh “O třech králích”. V polovině ledna se ve 

školce konal “Pošťácký den”. Děti si vyzkoušely 

povolání pošťáka a vyrobily si obálky s dopisy. 

Dozvěděly se o průběhu a cestě, kudy dopis 

putuje, než se dostane k majiteli. Nakonec jsme se 

sešli se všemi třídami na zahradě a zazpívali si 

“Jede, jede, poštovský panáček”. Ke konci měsíce 

se v kočičkách začalo jíst příborem a nově se 

učíme vázat uzly, zapínat zipy a knoflíky 
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ZAJÍČKOVÉ 

Rok 2021 začal u Zajíčků přímo 

královsky – prvním tématem byli 

Tři králové a dozvuky Vánoc. Děti 

se učily zpívat, krále malovaly, 

kreslily, vystřihovaly a hrály 

královské hry. Povídali jsme si 

také o tom, jak jsme prožili Vánoce 

a jaké dárečky jsme našli doma 

pod stromečkem. Obrázky 

pošleme našim kamarádům do 

Bratislavy. Ti mají bohužel školku 

zavřenou, tak jsme nemohli 

uskutečnit plánované online 

setkání. Další část měsíce byla 

věnována geometrickým tvarům. 

Učili jsme se je poznávat, 

pojmenovávat, kreslit, využít ke 

tvoření a stavění i hledat 

v předmětech, které máme ve školce. Na konci ledna jsme navštívili svět pohádek. Zopakovali jsme si 

pohádky, které už známe. Děti se naučily básničku Princeznička na bále (vyprávěly Vám ji doma?), 

malovaly korále a sestavovaly prostorové stavby z krabiček, které donesly z domova. Seznámily se tak 

s profesí architekta. Vznikl tak Lesní hrad, Hrad Elzičkov, Lodičkov a hrad se zvláštním jménem 

Belenek. Děti se také naučily vyprávět pohádku O třech prasátkách a prasátka úžasně výtvarně 

zpracovaly – zahrály si na ilustrátory. V posledním týdnu jsme také ukončili eTwinningový projekt 

Halooo!, zavolali jsme si s kamarády z Prahy a povídali si o tom, co jsme se naučili a co nás na projektu 

nejvíce bavilo. 

MEDVĚDI 

 Leden u Medvídku utekl velmi 

rychle. Hned na počátku ledna nás 

opět navštívila paní Lenka se svými 

logohrátkami. Tentokrát nás čekala 

písmenková rozcvička. Nemusíme 

písmenka umět číst, ale vidět různý 

tvar a slyšet jiný zvuk. My jsme si 

procvičili hlavně to, zda různé hlásky 

správně slyšíme. Také nás Lenka 

naučila novou hru s prsty, abychom 

byli připraveni na správné budoucí 

psaní. V polovině ledna jsme 

realizovali projektový Pošťácký den 

– společně jsme kreslili pohled pro 

kamaráda, zazpívali si písničku o 

poštovském panáčku. Především 

jsem se ale dozvěděli, kudy a jak 

vlastně takový pohled putuje, než se 

dostane ke správnému člověku. Konec ledna byl pro nás přímo POHÁDKOVÝ. Pohádky jsme 

vyprávěli, kreslili, malovali. Co nás asi nejvíce bavilo, byl a hra s divadlem a vlastní 

dramatizace pohádky. 
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ÚKOL NA MĚSÍC ÚNOR 

Únor je další zimní měsíc, kdy si musíme chránit hlavu a uši před mrazem. Jak čepici 

nazdobíš, je jenom na tobě! 

 
 

 

 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 26.2. 

 Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


