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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ÚNORU 
 

 

• 1.2. Školkové divadlení – Otesánek 
• 13.-17.2.2023 Jarní prázdniny – možné organizační změny, prosíme o informaci, zda Vaše 

dítě bude docházet do školky  
• 20.2. Masopust ve školce 
• 21.2. Mobilní planetárium ve školce (hrazeno z prostředků Rady rodičů) 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

HRATÉKA    
 
Opět nabízíme možnost půjčování společenských her, které 
jsou určeny pro Vás a Vaše děti.  Nemusíte si kupovat hry 
na doma, můžete si je u nás půjčit, vyzkoušet a poté vrátit. 
Během 1. pololetí jsme rozšířili nabídku her. Jak to funguje? 
Pokud máte zájem, stačí oslovit paní ředitelku Janu (Zajíci) 
nebo paní učitelku Pavlu z Kočiček. Po zapůjčení po dobu 
14 dnů můžete hrát. O hry pečujete tak, jako by byly vaše 
vlastní. Po 14 dnech zkontrolujete, zda hra obsahujete vše, 
s čím jste si ji půjčili (kostky, figurky a další potřebné věci 
ke hře) nebo zda není poškozena. A nakonec ji vrátíte zpět 
do školky.  
 
 
 

 
 

MASOPUST VE ŠKOLCE! 
 

KDY? V PONDĚLÍ 20.2.2023 
UVÍTÁME, KDYŽ DĚTI PŘIJDOU DO ŠKOLKY 

 JAKO MASOPUSTNÍ MAŠKARY. 
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OKÉNKA TŘÍD 
 

PEJSKOVÉ 
Když jsme se po Vánocích opět všichni sešli, vyprávěli jsme si 
spoustu zážitků, které se nám přihodily. Povídali jsme si také   
o dárečcích, které nám přinesl pod stromeček Ježíšek. Vánoční 
čas jsme zakončili oslavou Tří králů. Naučili jsme se tříkrálovou 
koledu, se kterou jsme postupně navštívili kamarády ze všech 
tříd a dokonce i paní kuchařky. Poté nás čekalo nové téma – 
„Naše tělo a zdraví“. Poznali jsme, jak naše tělo funguje, složili 
jsme si velikou kostru a porovnávali jsme ji s naším tělem. 
Vytvořili jsme si také rentgen naší ruky. Užili jsme si projektový 
den „Nemocnice pro plyšáky“, kdy jsme se proměnili v doktory 
a doktorky a ošetřovali a léčili jsme své plyšové kamarády. 
Přišla se na nás podívat i opravdová paní doktorka, která naši 
práci zkontrolovala. Udělali jsme si také zajímavý pokus 
zaměřený na čisté ruce.  Na závěr jsme měli projektový den,  
při kterém jsme plnili spoustu zajímavých úkolů. Pracovali jsme také s naším 
interaktivním panelem. Fotografie z projektového dne si můžete prohlédnout 
pomocí QR kódu. Poté nás čekalo téma „Potřebuješ zachránit?“, při kterém jsme 
poznali práci záchranářů, hasičů a policistů. Na konci týdne jsme navštívili stanici 
Městské policie, kde jsme si prohlédli policejní auto, výzbroj a celou stanici.  
 
ZAJÍCI 
Počátek ledna byl pro Zajíčky vyprávěním zážitků 

z vánočních svátků a z dárečků, které našli pod 

stromečkem. Tyto radostné dny jsme ukončili 

oslavou svátku Tří králů. „Máme rádi knihy“ byl 

název hlavního tématu měsíce ledna. Už víme, že existují různé 

knihy – knihy naučné, z nichž se dozvídáme a učíme něco 

nového, a knihy tzv. krásné, které nám přinášejí radost. U nich 

se můžeme nejen zasmát, ale také poplakat. Toto, a ještě další 

jsme se dozvěděli při návštěvě dětského oddělení Městské 

knihovny Rakovník. Již víme, co to je „knihovna“, víme, jak 

udělat, abychom si mohli půjčit nějakou knihu, a jak se k ní 

chovat. Sami jsme si zde knihy do školy vypůjčili, například 

knihu „Neotesánek“, ze které si čteme třeba o tom, co dělat a jak 

se chovat mezi kamarády i dospělými. Při další návštěvě knihovny jsme dávali „do pořádku“ Popletené 

pohádky. Známé i neznámé pohádky byly tématem i ve školce. Pohádky jsme vyprávěli, malovali, hráli, 
kreslili…. Vytvořili jsme pro nejmenší děti tři pohádková leporela se známými pohádkami:  

O řepě , O perníkové chaloupce  a O červené karkulce  

(najdete pod QR kódy). 

Návštěvou ve školce nás poctili i naše rodiče, sourozenci nebo 

prarodiče, kdy jednoho dne odpoledne se zúčastnili tzv. “dostaveníčka”. Ukázali jsme rodičům, co se 

učíme my ve školce, ukázali jsme jim spolupráci ve skupinkách s kamarády při řešení různých úkolů, 

například třídění obrázků dle velikosti, třídění korálků podle barev, ubírání nebo přidávání do počtu, 

skládání dle tvarů a řazení obrázků dle časové posloupnosti.  Nakonec jsme si vybarvili korálky podle 

zadání od paní učitelky a pochlubili se maminkami a tatínkům svými portfolii. 
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KOČIČKY 
Když jsme po vánočních prázdninách přišli do školky, museli jsme 
si nejdříve sdělit všechny zážitky – co nám přinesl Ježíšek, co 
všechno jsme o Vánocích zažili. Potom jsme se vrhli na téma,  
o kterém si budeme povídat, a tím jsou pohádky. Klubíčko pohádek 
nás provázelo celkem dlouho. A jak by taky ne. Dozvěděli jsme se, 
že pohádky jsou nejen čtené jako příběhy, ale můžou být veršované 
jako básnička. Povídali jsme si o tom, které pohádky a pohádkové 
postavy známe, jaké jsou naše oblíbené. Vyprávěli jsme si pohádku 
O Koblížkovi, kterou jsme skládali podle obrázků, jako holoubci 
jsme Popelce pomáhali třídit korálky, hráli jsme si na Sněhurku a 
sedm trpaslíků, úplně sami jsme zahráli pohádku O veliké řepě. 
Vlkovi do břicha jsme zavřeli Karkulku s babičkou – samozřejmě 
jen na obrázku. Poznali jsme pohádky, o kterých jsme ještě 
nevěděli, a hlavně to, že v pohádkách všechno dobře končí a dobro 
vítězí nad zlem. Víme, že pohádky najdeme především v knížkách, 
a proto jsme se šli podívat do dětské knihovny. Paní knihovnice 
nám prozradila, jak to v knihovně chodí, kde najdeme knížky 
určené právě pro nás, a jak to udělat, když si knížku chci půjčit domů. I my jsme si do školky knížky 
půjčili. Za pohádkami jsme si zašli i na vlakové nádraží, abychom našli pohádky O mašinkách. Přitom 
jsme se dozvěděli, jak to na nádraží chodí, kdo mašinky vypravuje. Víme, že vlaky přepravují lidi, ale i 
různé náklady. Nakonec jsme si vystřihli hrneček z pohádky Hrnečku, vař a naplnili jsme ho krupicovou 
kaší. 
 

MEDVĚDI 

Po vánočních prázdninách se třída Medvědů sešla opět v plné 
síle. V prvním týdnu jsme si sdělovali dojmy a zážitky z Vánoc, 
jaké dárky přinesl Ježíšek a jak jsme prožili svátky. V lednu se 
Medvědi zaměřili na téma Zdraví. Nejprve se Medvědi seznámili 
se záchrannými a bezpečnostními složkami, navštívili stanici 
Městské policie na Husově náměstí a následně pak hasičskou 
stanici Středočeského kraje.  
V jeden den se naše třída proměnila na nemocnici, do které přišli 
jako pacienti naši plyšáci. Všichni jsme si vyzkoušeli role lékařů, 
zdravotních sester a bratrů a činnosti s nimi spojené: podávání 
léků, obvazování částí těl, měření teploty či lepení náplastí. V 
polovině měsíce k nám zavítala paní učitelka Agáta a představila 
nám projektový den zaměřený na povolání -mlynář, pecař a 
pekař. Pomocí mlýnku jsme měli možnost si vyzkoušet mletí a 
drcení ovesných vloček, na které jsme navázali výrobou ovesné 
kaše a tu dochutili marmeládou nebo ovocem. Koncem měsíce se 
Medvídkové dočkali sněhu a mohli vyrazit bobovat na kopec na 
školní zahradě. Zároveň postavili mnoho sněhuláků, vytvářeli andělíčky nebo se koulovali.   
Navštívili jsme také základní školu, kde nás paní učitelky zapojily do vzdělávání školáků a motivovaly 
ke vstupu do první třídy.  Poslední lednový týden nás čekalo pololetní dostaveníčko, při kterém měli 
rodiče možnost shlédnout ukázku vzdělávací práce, prohlédnout si hry a vzdělávací pomůcky, které děti 
využívají, či nahlédnout do dětského portfolia.  
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ÚKOL NA MĚSÍC – ÚNOR 
 
 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 28.2.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


