
1

Veverky 
Olympijské hry 

Sluníčka 
Jak běží čas ve 
Sluníčkách 

Ježci 
Ježci na karnevale 

Broučci 
Masopustní rej

BERUŠKY 
Masopust v 
Beruškách

1
MONTESSORI 

Jaro u 
Montessori

2
VČELKY 

Kniha je můj 
kamarád

3

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA VRCHOLU JARO 2022

LENTILKY 
     školkový občasník

HOUSENKY 
Bruslení pod 

Žižkovskou věží 

4



2

MŠ NA VRCHOLU JARO 2022

Zprávy z ředitelny 
Vážení	rodiče,	

V	současné	době	se	nás	všech	dotýká	aktuální	dění	v	souvislos<	s	válkou	na	Ukrajině.	Každý	den	jsme	

obklopeni	 zprávami,	 či	 se	 setkáváme	 s	 lidmi,	 kteří	 přicházejí	 z	 ohrožených	 míst.	 Pandemie	 nás	

naučila,	že	i	velmi	malé	dě<	velmi	dobře	vnímají,	co	se	děje	kolem	nich,	ale	ne	všechno	pochopí.	I	u	

takto	 malých	 děG	 mohou	 vznikat	 mylné	 představy,	 úzkost,	 strach	 z	 nedorozumění.	 Ráda	 bych	 se	

s	 vámi	 podělila	 o	 materiál,	 který	 nám	 poskytlo	 Centrum	 LOCIKA,	 protože	 může	 pomoci	 nejen	

pedagogům,	ale	i	rodičům,	jak	mluvit	s	dětmi	o	válce.		

Chtěla	bych	připomenout	rodičům	předškoláků,	že	se	blíží	zápis	do	ZŠ.	Do	škol	v	našem	obvodu	Prahy	

3	 bude	 probíhat	 elektronicky	 přes	 webové	 stránky	 MČ	 Prahy	 3	 na	 tomto	 odkaze	 -	 hYps://

www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-k-zapisu-skol#h_1119119.	

Zápis	 do	 1.tříd	 se	 týká	 všech	 děG,	 které	 dovrší	 	 k	 31.8.	 daného	 roku	 věku	 6	 let.	 Pokud	 zvažujete	

odklad	 školní	docházky,	doporučuji	 se	o	 tom	poradit	 i	 s	 třídními	učitelkami	mateřské	 školy	a	popř.	

navšGvit	pedagogicko-	psychologickou	poradnu,	která	pro	Prahu	3	sídlí	v	Lucemburské	ulici.	

Vzhledem	k	naplněné	kapacitě	našich	obou	pracovišť	-	 	Vrchol	i	Buková,	zápis	pro	školní	rok	2022-23	

se	 bude	 týkat	 pouze	 přijímání	 děG	 ve	 věku	 2	 let	 do	 třídy	 Berušek.	 Zápis	 do	 mateřských	 škol	 se	

uskuteční	 rovněž	 elektronicky	 prostřednictvím	 aplikace	 zápis	 do	 mš,	 na	 webových	 stránkách	 MČ	

Prahy	3.	Informace	jsme	zveřejnili	i	na	našem	školním	webu.
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Olympijská	výprava	Veverek	získala	samé	zlaté	medaile.	Ale	nejdříve	to	vezmeme	od	začátku,	
co	tomu	předcházelo.	
Samozřejmě	se	Veverky	připravovaly	 ještě	před	Gm,	než	samotná	olympiáda	začala.	Na	mapě	
jsme	 si	 ukázali	 zemi,	 kde	 se	olympiáda	koná,	 abychom	zjis<li,	 jaký	dopravní	prostředek	bude	
třeba	použít.	Bude	stačit	jít	pěšky	nebo	budeme	muset	použít	auto	nebo	vlak	či	bude	lepší	letět	
letadlem?	 Některým	 dětem	 překvapivě	 nedělalo	 problém	 si	 zapamatovat	 název	 města,	 ve	
kterém	se	hry	konají.	Velkou	zábavou,	ale	 i	 velkou	neznámou,	bylo	poznávání	 států	dle	 jejich	
vlajek.	 To	 bylo	 velmi	 důležité,	 aby	 Veverky	 věděly,	 kdo	 jsou	 jejich	 soupeři.	 Hledáním	
zúčastněných	států	na	celé	mapě	světa,	dě<	poznaly	světadíly	a	Gm	pochopily	obrazec	kruhů	
OH	 a	 uvědomily	 si	 vzájemnou	 propojenost	 a	 pospolitost.	 Samozřejmě	 si	 všichni	 zkusili	 i	
stupínky	vítězů,	aby	byli	na	vše	připraveni.		
A	 v	 jakých	 disciplínách	 se	 na	 ZOH	 vůbec	 soutěží?	 Veverky	 měly	 jasno	 -	 přeci	 v	 bobování,	
ve	 kterém	 jsou	 jako	 všechny	dě<	přeborníci.	 Samozřejmě	 jsme	 si	 představili	 i	 další	 sportovní	
disciplíny,	 aby	dě<	měly	přehled	a	poznaly	 více	 typů	 sportů.	 	 K	 jednotlivým	sportům	 jsme	 si	
podle	obrázků	přiřazovali	nutnou	výbavu,	zkoušeli	hádat	sporty	formou	pantomimy	a	pro	lepší	
představu,	 jsme	si	některé	sporty	zhlédli	 i	na	videu.	Následně	si	dě<	vybraly	různé	sportovce,	
které	si	vybarvily	pastelkami.	Pozadí	obrázku	tvořil	sníh	namalovaný	křídami	a	nezapomněly	ani	
na	olympijské	kruhy,	které	si	dě<	samy	na<skly.	Po	poznání	jednotlivých	sportovních	disciplín,	
velkou	oblibu	získal	curling,	který	se	dostal	do	popředí	zájmu	i	širší	veřejnos<.	Veverky	mají	také	
svou	 disciplínu	 a	 tou	 jsou	 závody	 ve	 „dvoulyžích“	 (viz	 fotografie).	 Důležitá	 byla	 spolupráce,	
koordinace	 pohybu,	 rovnováha,	 síla,	 vytrvalost	 atd.	 podobně	 jako	 u	 sportovců,	 kteří	 se	 her	
účastní.	K	vynikajícím	výkonům	hodně	přispělo	povzbuzování	a	podpora	ostatních	Veverek.	Tím	
jsme	se	mohli	pomyslně	přenést	do	dění	olympijských	her.	I	když	jsme	se	všichni	těšili,	že	česká	
výprava	 sportovců	 doveze	 více	medailí	 ze	 ZOH,	 tak	 výprava	 Veverek	 získala	 zlaté	medaile	 za	
veškerou	 ak<vitu,	 snahu,	 zvědavost,	 které	 po	 celou	 dobu	 projevovaly.	 A	 našim	 českým	
sportovcům	 bychom	 mohli	 říci	 známé	 rčení	 barona	 Pierre	 de	 Couber<na:	 Není	
důležité	 vyhrát,	 ale	 zúčastnit	se!	

Olympijská výprava u Veverek
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Jak běží čas u Sluníček 
Čas	 běží	 a	 většina	 školního	 roku	 2021/2022	 je	 již	 za	 námi.	 Dě<	 ve	 Sluníčkách	 za	 tuto	 dobu	 naučily	
spoustu	nových	věcí,	našly	nové	kamarády	a	posbíraly	spoustu	krásných	zážitků.	Společně	jsme	prožili	
různé	 akce	 jako	 například	 Školní	 olympiádu,	 Karneval,	 dílničky,	 nebo	 různé	 tema<cké	 procházky	 po	
okolí	školky.	Poznávali	jsme	svět	okolo	nás,	učili	se	kreslit,	vyrábět,	malovat	a	spoustu	dalších	věcí.	Dě<	
se	velice	rády	dozvídají	nové	informace,	učí	nové	věci	a	zapojují	se	do	každodenních	ak<vit,	které	pro	
ně	rády	připravujeme.	Chceme,	aby	si	dě<	pobyt	ve	školce	vždy	užily	a	odcházely	domů	nabité	novými	
zážitky.	Zde	si	můžete	prohlédnout	pár	fotek,	jak	to	ve	Sluníčkách	v	průběhu	roku	vypadalo.
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Karnevalový den u Ježků 
Měsíc	 únor	 je	 neodmyslitelně	 spojen	 s	 karnevalem,	 proto	 jsme	 i	 tentokrát	 jeden	 takovýto	
připravili	 v	 naší	 třídě	 Ježků.	 Třída	 se	 zaplnila	 spoustou	 pohádkových	 postaviček,	 princezen,	
pirátů….	zvířátek,	superhrdinů,	a	dokonce	dorazil	i	SEMAFOR!	Hned	po	svačince	začal	ten	pravý	
karnevalový	 rej	masek.	 Všichni	 jsme	 se	 rozproudili	 v	 rytmu	 hudby,	 kterou	 v	 zápěG	 vystřídalo	
soutěžení,	plnění	různých	úkolů,	které	všichni	bravurně	zvládli.	Na	řadu	přišlo	také	občerstvení,	
které	 zajis<li	 dětem	 jejich	 blízcí,	 takže	 mez	 i	 jednotlivými	 činnostmi	 se	 dě<	 stačily	 osvěžit	
různými	dobrotami.	Celé	dopoledne	se	u	Ježků	řádilo	a	tancovalo.	Všechny	dě<	byly	spokojené	a	
odnesly	si	dobrou	náladu.	Byl	to	super	karneval,	který	jsme	si	všichni	moc	užili.
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Karneval u Berušek 

Měsíc	únor	je	neodmyslitelně	spojen	s	karnevalem,	proto	jsme	i	tentokrát	jeden	
takový	připravili	v	naší	třídě	Berušek.	
V	 tento	 den	 do	 školky	 nepřišly	 žádné	 dě<,	 místo	 nich	 se	 třída	 zaplnila	 spoustou	
pohádkových	postaviček:	princezen,	zvířátek,	superhrdinů.	
Hned	 po	 svačince	 a	 občerstvení,	 které	 bylo	 připraveno	 od	 rodičů,	 začal	 ten	 pravý	
karnevalový	rej	masek.	 	Po	té	přišlo	na	řadu	plnění	různých	úkolů,	které	všichni	bravurně	
zvládli.	
Na	závěr	proběhla	promenáda	masek.	
Byl	to	super	karneval,	který	si	všichni	užili.
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Dě<	připravily			různá	semena,	cibulky	tulipánu,	narcisu	i	hyacintu,	hlízy,	kousek	póru	s	kořeny,	
vyklíčené	 brambory,	 větvičky	 z	 jívy,	 zlatého	 deště	 nebo	 rododendronu.	 Přinesly	 všechno	
nářadí	a	náčiní	,	které	je	potřeba	na	zahradě.	Dě<	podle	předlohy	vyskládaly	slovo	K.l.í.č.e.n.í		

Potom	do	sklenice	s	kamínky	a	vodou	vložily	kousek	póru	s	kořeny,	do	jiné	potom	mrkev.			Na	
namočené	vatové	tampónky	položily	semena	fazolí	a	čočky.		

Ukázaly	jsme	si	novou	ak<vitu		-	oddělování	semen	měsíčku	lékařského	pomocí	pinzety.	

Dě<	 si	 potom	 zkusily	 zasadit	 cibulky	 tulipánu.	 Do	 připravené	 nádoby	 nasypaly	 keramzit,	
potom	na	zeminu	(substrát)	položily	cibulku	tulipánu	a	opatrně	doplnily	zeminou,	kvě<náček	
přendaly	do	ozdobného		obalu	kvě<náče	a		nakonec	cibulku	zalily.		

Nejen	 ak<vitu	 sázení	 mají	 dě<	 stále	 k	 dispozici	 v	 oddělení	 PRAKTICKÉHO	 ŽIVOTA,	 ale	 i	
možnost	naklíčit	si	pecku	avokáda.	Klíčení	mohou	dě<	pozorovat	pomocí	přiložené	lupy,	což	je	

pro	ně	velice	zajímavé	a	zvídavé	dě<	se	od	klíčení	ani	nehnou	😊 	

První	dva	dny	se	nic	moc	nedělo	,	ale	již	třeG	den	pórek	začal	růst,	semena	pukala,	u	Zlatého	
deště	 se	 začaly	objevovat	 žluté	 květy,	 z	 cibulek	 začaly	 růst	 listy	 tulipánu	a	po	 týdnu	 již	 dě<	
pozorovaly	klíčky	čočky	a	fazolí	a	mohly	si	přivonět	k	fialovým	květům	hyacintu.	

Dě<	 se	 moc	 těší	 až	 budou	 moci	 cibulky	 tulipánů	 a	 narcisů	 zasadit	 do	 našeho	 vyvýšeného	
záhonu	a	také	bylinky	a	různou	zeleninu.	Budou	se	samy	starat	o	zahrádku	a	pozorovat	růst	
rostlin,	 rozeznávat	 vůně	 kvě<n	 a	 bylin.	 Z	 bylinek	 si	 můžeme	 uvařit	 třeba	 mátový	 	 nebo	
meduňkový	 čaj.	 Dě<	 moc	 baví	 obsluhovat	 s	 konvičkou	 na	 čaj	 ostatní	 a	 nalévat	 jim	 do	
připravených	hrníčků.	Toto	téma	se	v	Montessori	prolíná	všemi	oblastmi	–	v	jazyku	si	mohou	
vyskládat	slovo	k.l.í.č.e.n.í,	v	matemaIce	počítat	cibulky	nebo	srovnat	semena	podle	velikos<,	
ve	smyslové	výchově	rozeznávat	různé	vůně,	v	oblas<	poznáváme	svět	–	odkud	pochází	tato	
rostlina	a	proč	je	pro	nás	příroda	a	svět	kolem	nás	,	tak	důležitý.	

Kvě<ny	mohou	použít	 jako	jarní	dekorace	nebo	 	naklíčená	semínka	ve	zdravé	stravě	(řeřicha	
do	pomazánky).	Dě<	se	seznámí	s	vlastnostmi	rostlin,	s	významem	základních	potřeb	rostliny	
pro	život	:	světlo,	teplo,	voda,	vzduch,	půda	a	živiny..	uvadlé	rostlinky	odneseme	na	kompost,	
případně	některou	přesadíme	na	zahradu	a	v	pozorování	a	v	péči	je	možné	pokračovat.	

Cílem	 těchto	 ak<vit	 je	 naučit	 dě<	 pozorovat	 přírodu,	 umět	 se	 o	 ní	 postarat	 ,	 vážit	 si	 jí	 a	
ochraňovat	ji	.

Jak jsme si udělaly jaro 
ve třídě Montessori
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Kniha je můj kamarád…
Včelky 

V	 měsíci	 březnu	 jsme	 si	 pro	 dě<	 připravili	

projekt	 Kniha	 je	 můj	 kamarád.	 Při	 tvorbě	

projektu	jsme	se	inspirovali	v	kalendáři,	kde	je	

měsíc	 březen	 stanoven	 jako	 Měsíc	 knihy.	

Cílem	 tohoto	 projektu	 je	 mo<vovat	 dě<	 ke	

kladnému	přístupu	ke	knihám.	Dě<	se	naučily,	

jak	 se	 ke	 knihám	 správně	 chovat,	 co	 v	 nich	

najdeme	 a	 kde	 si	 je	 můžeme	 půjčit.	 Paní	

učitelky	dětem	vyrobily	vlastní	knihu	z	papíru,	

kde	plnily	úkoly	a	kreslily	obrázky	k	vybraným	

pohádkám	 -	 O	 třech	 prasátkách,	 O	

Budulínkovi,	 O	 neposlušných	 kůzlátkách,	 O	

perníkové	 chaloupce.	 Dě<	 se	 snažily	 v	

konkrétních	činnostech	vyrábět	zvířátka,	plnit	

pracovní	listy,	vybarvovat	omalovánky,	zpívat	

písně,	rytmizovat	slova	a	pohádky	se	pokusit	

zdrama<zovat.	 Vyvrcholením	 projektu	 byla	

výstava	oblíbených	knih,	které	si	dě<	přinesly	

a	ukázka	jejich	vlastně	vyrobených	knížek.	
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Bruslení pod Žižkovskou 
věží..Housenky 

	Je	krásný	slunečný	den	a	dě<	z	Housenek	
už	 se	 těší	 jak,	 společně	 s	 dětmi	 ze	
Včeliček,	 maminkami,	 taGnky	 a	 ,	 vyrazí	
na	 dlouho	 očekávaný	 výlet	 na	 veřejné	
kluziště	k	žižkovskému	vysílači.		
	Dě<	se	ráno	nadšeně	hrnou	do	třídy	a	
nemluví	 o	 ničem	 jiném	 než	 o	
bruslení,	 některé	 z	 nich	 vypráví	 o	
tom	jak	už	na	bruslích	byly,	pro	 jiné	
to	 bude	 nová	 zkušenost,	 jejich	 první	
bruslení.		
	Po	svačině	se	všechny	dě<	v	šatně	oblečou	a	
připraví	 se	 na	 cestu.	Obě	 třídy	 pak	 společně	
opouštějí	budovu	školky	a	vyrážejí	na	tramvaj,	
která	 je	 odveze	 až	 na	 náměsG	 Jiřího	 z	
Poděbrad,	odkud	dojdou	až	k	vysílači	a	přímo	
pod	ním	už	na	ně	čeká	kluziště.	Každý	si	půjčí	
pár	ledních	bruslích	a	vesele	se	vrhá	na	led.		
	 I	 přes	 pády	 se	 však	 dě<	 nevzdávají	 a	
pomaloučku	 se	 všichni	 svým	 tempem	učí	 jak	
se	udržet	na	nohou	a	nespadnout	na	studený	
mokrý	led.	
	Čas	na	bruslích	 rychle	uGká	a	než	se	všichni	
nadějí	 už	 si	 zouvají	 brusle	 a	 odchází	 na	
tramvaj,	 která	 všechny	 odveze	 zpátky	 do	
školky	 kde	 už	 na	 ně	 čeká	 teplý	 oběd	 a	
po	 obědě	 odpočinek	 po	 náročném	
výkonu.
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Karneval v Broučcích 
Dne	21.2.2022	proběhl	ve	třídě	Broučků	karneval.	Dě;	si	do	školky	přinesly	kostýmy	různých	
hrdinských	 nebo	 pohádkových	 postav,	 dále	 pak	 kostýmy	 různých	 profesí	 (např.	 hasič,	 ryHř,	
kuchař).	Celý	den	Broučci	pojali	za	akční	a	zároveň	zážitkový	den,	na	který	mohou	s	úsměvem	
vzpomínat.	 Ráno	 si	 Broučci	 představili	 navzájem	 kostýmy	 a	 kdo	 je	 pod	 nimi.	 Povídali	 si	 o	
pohádkách,	ze	kterých	postavy	jsou.	Dopoledne	si	zazpívali	 jejich	nejmilejší	písně	a	následně	
se	účastnili	her,	za	které	byli	odpoledne	oceněni.	Hry,	byly	přizpůsobeny	k	přiměřenému	věku	
děH,	 šlo	 například	 o…	 Hod	 na	 cíl,	 přeskakování	 dráhy,	 plazení	 se	 po	 lavičce	 a	 podlézání	
židliček.	Odpoledne	byly	dě;	odměněny	za	účast	v	karnevalových	hrách	a	každé	dítě	obdrželo	
diplom	za	jedinečný	kostým.	Na	závěr	jsme	si	dali	společné	hodnocení	celého	dne,	která	část	a	
který	kostým	se	jim	líbil	nejvíce.	
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MŠ NA VRCHOLU JARO 2022

Rychlé	zprávy	ze	školky	
Vítání	ročního	období	„jara“	s	Beruškami	

Po	 dlouhých	 zimních	 měsících	 se	 těšíme	 s	
Beruškami	 na	 příchod	 krásného	 ročního	
období	–	„jaro“.	Učíme	se	s	dětmi	hlavní	znaky	
tohoto	 období	 –	 delší	 dny,	 teplejší	 počasí,	
příroda	se	probouzí	ze	zimního	spánku,	venku	
rostou	ky<čky…	
Učíme	se	zvyky	a	tradice	velikonočních	svátků,	
poznáváme	 a	 napodobujeme	 domácí	 zvířata.	
Povídáme	si	o	svátku	maminek	a	jmenujeme	i	
další	členy	rodiny	(táta,	sestra,	bratr,	babička,	
děda).	
Jednoho	 jarního	 dne	 jsme	 se	 vydaly	 s	 dětmi	
na	procházku	v	okolí	mateřské	školy	pozorovat	
změny	v	přírodě	a	vítat	„jaro“.	
Dě<	 vzaly	 na	 procházku	 obrázky	 sluníčka	 a	
klíče.	 Venku	 jsme	 společně	 vítali	 „jaro“	
písničkou:	 „Pojďme	 dě<,	 pojďme	 spolu,	
vyženeme	 zimu	 z	 domu.	 Zavoláme	 na	 jaro,	
aby	už	se	chystalo.“	
Dě<	 se	 na	 prostranství	 vedle	 dětského	 hřiště	
postavily	do	kroužku	a	klíčem	„odemkly“	jaro.	
Tuto	 procházku	 jsme	 si	 všichni	 moc	 užili.	
Těšíme	se	na	pěkné	jarní	dny.	

Masopustní	karneval	

Letošní	 téma	masopust	
jsme	si	užili.	Celý	týden	
j s m e	 s e	 t é m a t u	
věnovali.	Zjis<li	jsme	co	
tato	 tradice	 obnáší,	 jak	
se	slaví,	vytvořili	jsme	si	
koláče	 z	 neobvyklých	
mater iá lů ,	 vyrob i l i	
z a j ímavé	 v ý rob k y,	
d r ama< c k y	 s i	 v š e	

předvedli	 a	 na	 závěr	 vše	 zakončili	 karnevalem	 na	
stejné	téma.		
Na	 náš	 karneval	 přišlo	 několik	 vodníků	 i	
masopustních	 tradičních	 zvířat.	 Už	 od	 rána	 jsme	 si	
pouštěli	písničky	a	užívali	s	si	atmosféru.	Po	svačince	
jsme	si	v	kroužku	zhodno<li	kostýmy,	vysvětlili	si,	co	
který	 kostým	 znamená	 a	 následně	 jsme	 si	
zatancovali	 na	 diskotéce	 spolu	 s	 doprovodnými	 hry	
na	hudbu	jako	jsou	třeba	sochy.		
Když	jsme	si	dost	zatancovali	a	vyblbli	se,	tak	jsme	se	
rozdělili	 do	 týmů	 a	 trochu	 povzbudili	 soutěživého	
ducha	 při	 týmových	 soutěžích.	 Naše	 skvělé	 týmy	
soutěžili	o	první	místo	v	různých	disciplínách,	jako	je	
balanc,	 spolupráce,	 týmová	 práce,	 koordinace	 a	
střelba	 na	 terč.	 K	 překvapení	 všech	 nakonec	 dva	
týmy	 sdíleli	 první	 místo	 a	 Gm	 pádem	 si	 všichni	
zasloužili	malou	sladkou	odměnu.	Nakonec	nás	dě<	
přemluvily	 na	 závěrečnou	 diskotéku,	 kde	 si	 mohly	
pořádně	 zatancovat,	 než	 jsme	 vyrazily	 ven	 na	
zahradu.	 Na	 karnevalu	 nesměla	 samozřejmě	 také	
chybět	pořádná	výzdoba	z	balonků,	třásní	a	krepáků,	
kterou	 si	dě<	 také	 zamilovali	 a	 vytvořili	 jsme	si	 z	ní	
nakonec	takový	malý	fotokoutek.	
Karnevaly	 v	 naší	 třídě	
máme	 moc	 rádi	 a	
vždycky	 si	 je	 skvěle	
užijeme,	 jak	 dě<,	 tak	
paní	učitelky.		:)		
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Zima u Broučků 

V	 době	 konání	 zimní	 olympiády	 jsme	 s	 dětmi	
udělaly	 vycházku.	Dě<	 se	 nejdříve	 seznámily	 s	
pojmy		
jako:	olympijské	kruhy,	olympijský	oheň,	vlajky	
a	 co	 je	 hymna.	 V	 dalších	 dnech	 jsme	 se	
seznámily	s	 jednotlivými	disciplínami,	které	do	
olymp.	 her	 neodmyslitelně	 patří.	 Šly	 jsme	 na	
vycházku	 do	 blízkého	 okolí	MŠ	 a	 tam	 jsme	 se	
snažily	 napodobovat	 disciplíny,	 které	 patří	 k	
zimě,	 nikoli	 samostatným	 hrám	 jako:	 zimní	
koulovačka,	 zimní	 klouzačka,	 napodobování	
lyžování,	hod	koulí	na	terč.	
Ve	školce	jsme	potom	vyrobily	bruslaře,	lyžaře.	
Dě<	si	tento	den	moc	užily,	stejně	jako	my.	
Našim	sportovcům	jsme	poděkovaly	za	fair	play	
a	za	4	roky	opět	na	viděnou.		

Karnevalový re j u 
Veverek 
Veverky,	 jejichž	 velkou	 část	 tvoří	 tříleťáci,	
zvládly	 	 bez	 problémů	 podzimní	 adaptaci	 ve	
školce	 a	 teď	 už	 se,	 coby	 zkušení	 „bardi“,	
zapojují	 s	 nadšením	 do	 programu	 který	 ve	
třídě	připravujeme.	

Příkladem	 toho,	 vedle	 výtvarných	 dílniček,	
které	 ve	 třídě	 pravidelně	 probíhají,	 byly	 akce	
masopustního	 týdne,	 jejichž	 prostřednictvím	
se	 dě<	 seznámily	 s	 tradicemi,	 které	 konec	
února	přináší.	V	současné	době	jsou	pražským	
dětem	masopustní	zvyky	již	vzdálené,	přesto	je	
toto	 ohlédnuG	 a	 připomenuG	 venkova	 velmi	
zauja lo-	 počínaje	 ukázkou	 tradičních	
maškarních	 průvodů	 masek,	 doprovodu		
jednoduchých	 hudebních	 nástrojů	 i	 typických	
pokrmů.	 A	 tak	 jsme	 modelovali	 preclíky	 i	
koláčky,	 vyzkoušeli	 rytmiku	 pomocí	 Orffových	
nástrojů,	nacvičili	masopustní	říkadla	a	písně	u	
klavíru	 a	 pochopili	 smysl	 v<pu	 a	 veselí	 jako	
finální	 oslavy	 přerodu	 zimy	 v	 jaro	 a	 přípravy	
času	„	půstu“	před	velikonocemi.		
Týden	vyvrcholil	výrobou	masek	ze	zdravotních	
roušek	 (medvěda	 či	 prasátka)	 a	 maškarním	
rejem	 spojeným	 se	 soutěžemi,	 tancem	 a	
občerstvením	od	maminek.	

Masopustní	 týden	 byl	 příkladem	 toho,	 jakým	
posunem	 veverky	 od	 podzimu	 prošly.	
Skutečnost,	 s	 jakou	 nedočkavosG	 a	 těšením	
přicházejí	 do	 školky,	 jsou	 pro	 nás	 důkazem	
pohody	a	kamarádství	ve	třídě.
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Pečení ve školce 
Venku	 se	 probouzí	 nádherná	 příroda,	 pozorujeme	 a	
poznáváme,	co	už	klíčí	a	kvete.	Povídáme	si	o	potravinách,	
které	 jíme	 a	 připravujeme.	 Těšíme	 se	 na	 to,	 že	 si	 něco	
budeme	moci	 společně	 vypěstovat	 i	 na	 našem	 záhonu	 ve	
školce.	 Dě<	moc	 rády	 poznávají	 a	 ochutnávají.	 Pěstujeme,	
aby	 dě<	 věděly,	 jak	 jídlo	 vzniká	 a	 kolik	 práce	 a	 úsilí	 je	 do	
vypěstovaní	například	jedné	malé	ředkvičky	nutné	dát.	Mají	
možnost	 si	 zkusit	 projít	 všechny	 předchozí	 kroky	 přípravy	
určitého	 jídla	 (ředkvičková	 pomazánka	 je	 pak	 mnohem	

vzácnější	a	chutnější😊 ).	Skrze	tyto	prak<cké	zážitky	a	zkušenos<	si	dě<	více	uvědomují	svět	
kolem	 nich	 a	 jeho	 důležitost	 pro	 naše	 životy.	 Vypěstované	 suroviny	 poté	 ve	 školce	
zpracováváme	a	využíváme.	Vaříme	si	čaj	z	bylinek,	děláme	bylinkové	pomazánky	a	pečeme.	
Dě<	tak	mohou	vnímat	důležitost	sezonního	ovoce,	zeleniny	a	bylinek	a	využít	je	v	prak<ckém	
životě	při	přípravě	jídla.		

Pro	 dě<	 je	 ve	 třídě	 připravena	 ,,pečicí	 polička’’	
na	 které	 se	 v	 průběhu	 období	 mění	 recepty.	
Recepty	 jsou	 pro	 dě<	 připraveny	 tak,	 aby	 jim	
rozuměly	a	mohly	samy	přijít	na	to,	co	budou	k	
pečení	 potřebovat.	 Ingredience	 a	 náčiní,	 které	
budou	 dě<	 při	 pečení	 potřebovat	 jsou	
nakresleny	 na	 kartách	 vedle	 receptu,	 aby	 je	
mohly	 dě<	 předem	 prozkoumat	 a	 k	 pečení	
připravit	vše	potřebné.			

Tyto	 karty	 jsou	 složeny	 ze	 tří	 čásG	 -	 obrázku	
samotného	 (např.:	máslo),	 obrázku	 s	 nápisem	 -	
které	dě<	vedou	k	zájmu	o	čtení	a	poslední	třeG	čás<	je	název	(nápis),	který	dě<	přikládají	k	
obrázkům.	Dě<,	které	již	čtou	mohou	přikládat	podle	přečteného	slova.	Dě<,	které	znají	zaGm	
pár	 písmen	 přikládají	 obrázky	 pomocí	 zrakového	 rozlišování	 –	 hledají	 stejně	 vypadající	
písmena).	A	teď	už	přichází	řada	na	opravdové	pečení.		
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Vše	máme	připraveno	a	s	radosG	můžeme	zpracovávat	například	to,	co	jsme	zrovna	vypěstovaly,	nebo	
to,	 co	 jsme	 objevily	 na	 procházce	 nebo	 babiččině	 zahrádce…..	 A	 protože	 kreslení	 receptu,	 náčiní	 a	
ingrediencí	zabralo	delší	čas,	než	 jsem	si	myslela,	pus<ly	se	dě<	do	pečení	dýňových	sušenek	až	teď	
začátkem	jara,	ale	vůbec	jim	to	nevadilo,	protože	mohly	alespoň	využít	svoje	znalos<	o	klíčení	a	hned	
při	dlabání	dýně	 je	napadlo,	že	bychom	si	 takovou	dýni	mohly	na	našem	záhonku	vypěstovat	také:).	
Teď	čekáme,	jestli	nám	ze	semínek	něco	vyklíčí	a	pak	už	jen	zasadit	do	záhonku	a	příště	můžeme	zkusit	
zase	dýňové	muffiny:).	Na	fotkách	můžete	vidět	příklad	naší	pečící	poličky	ve	třídě.	Kreslené	recepty	
s	dýní	a	jablky.		

Zpracování	jablek	na	podzim,	kde	dě<	podle	připravené	receptové	knížečky	upekly	například	jablečnou	
bábovku.	Zkusily	si	i	rozklepnout	vajíčko	a	nezapomněly	ani	vytřít	formu	máslem:))	a	vysypat	moukou.	
Moc	jsme	si	na	ni	společně	na	zahradě	pak	pochutnaly.		Těšíme	se	na	další	společné	pečení.	

Nebojme	 se	 dětem	 dávat	 příležitost	 se	 v	 kuchyni	 zapojit	 (a	 něco	 dobrého	 sobě	 i	 druhým	
připravit:))moc	je	to	baví	a	mají	z	toho	vždy	velkou	radost.	

Hurá	do	pečení,	nových	vůní	a	chuG,	kterých	je	teď	na	jaře	spousta.	Krásné	slunečné	dny.
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	Čáry	máry	pokusy	u		Housenek	

V	měsíci	 únoru	 jsme	 si	 s	 dětmi	 povídaly	 o	 pokusech,	 hlavně	 o	 těch	 přírodních,	
které	vidíme	všude	kolem	nás,	jako	je	voda,	kvě<ny,	bonbony,	sůl	atp.	
Jeden	 den	 jsme	 si	 na	 procházce	 utrhly	 bledule,	 které	 jsme	 daly	 do	 kelímku	 s	
vodou	a	potravinářským	barvivem	různých	barev	–	červená,	zelená,	modrá,	žlutá	
a	skrz	stonek	se	barva	nasákla	a	obarvila	květ,	to	se	nám	bohužel	ale	nepovedlo	a	
pokus	se	tedy	nezdařil.	Ale	abychom	nebyly	zklamaní,	tak	jsme	si	vzápěG	udělaly	
pokus	 druhý.	 Pro	 lepší	 náladu	 jsme	 si	 daly	
medvídka	 Haribo	 a	 pár	 zbylých	 jsme	 ponořily	 do	
skleničky	s	vodou	a	do	druhého	dne	jsme	čekaly,	co	
se	 s	 nimi	 stane.	 Když	 jsme	 ráno	 přišly	 do	 školky,	

medvídci	 ve	 vodě	 plavaly	 a	 zvětšily	 svou	 velikost	 o	 dvojnásobek,	
vypadaly	legračně	a	nafoukle	a	dětem	se	moc	líbily.	
Jako	další	pokus	byly	„Solné	skleničky“.	Dě<	si	z	domu	přinesly	balíček	
soli	 a	 čistou	 skleničku	 od	 přesnídávky	 nebo	 jogurtu	 s	 víčkem.	 Na	
velkou	čtvrtku	papíru	 jsme	nasypaly	sůl	a	třením	barevné	křídy	o	sůl	
se	 sůl	obarvovala.	V	 kelímkách	od	 jogurtu	 jsme	 tedy	měly	barevnou	
sůl	-	žlutou,	oranžovou,	červenou,	fialovou,	zelenou,	modrou,	hnědou	
a	 bílou	 a	 čajovými	 lžičkami	 jsme	 z	 nich	 nabíraly	 do	 skleniček.	
Vrstvením	 barevné	 soli	 nám	 vznikalo	 mramorování,	 které	 bylo	
pokaždé	 jiné.	 Některé	 dě<	 si	 udělaly	 skleniček	 více	 a	 mohly	 to	
někomu	věnovat	jako	dárek.	
Poslední	pokus	a	nejvíce	líbivý	byly	„Jarové	ob<sky“.	Do	kelímků	jsme	
nalily	trochu	vody,	pár	kapek	 jaru	a	barevný	 inkoust	–	žlutý,	červený,	
modrý,	 zelený.	Rozmíchaly	 jsme	 štětcem	a	do	každého	kelímku	 jsme	daly	brčko.	Každý	kamarád	 si	
rozbublal	své	brčko	a	barevný	kelímek	a	jak	se	kelímek	plnil	barevnými	bublinami,	které	přesahovaly	
kelímek,	 přiložily	 jsme	 ze	 shora	 papír	 a	 vznikl	 nám	 barevný	 ob<sk.	 Několikrát	 jsme	 opakovaly	 s	
různými	 barvami,	 až	 nám	 vznikla	 barevná	 bublinová	 koláž.	 Dětem	 se	 téma	 Pokusy	 moc	 líbilo	 a	
vyžadovaly	některé	ak<vity	i	po	ukončení	téma	:-)	
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Pod pokličkou v kuchyni aneb jak 
děti pomáhají:)
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