
 

SOVICE 
BŘEZEN 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

S blížícím se jarem nás ve školce čekala spousta dobrodružství. Nejprve nás přijely navštívit 

paní lektorky z Dózy Velké Meziříčí, které nám odtajnily zákoutí úrazů a naučily nás, jak si 

poradit s bolístkou. O týden později k Sovičkám přijel pan Prehradný, který si s námi poví-

dal o energii, která je všude kolem nás. Na konci měsíce za námi přijel přímo cirkusový pro-

gram s pohádkou o princezně. Měli jsme možnost vyzkoušet všechny cirkusové kousky  

                           Kulíšci 

 Rok ukrojil další díl ze svého pomyslné-
ho  koláče a je tu březen. Měsíc, na který 
netrpělivě čeká snad každý z nás. Než jsme 
se však mohli těšit z jarní přírody, čekala 
nás ještě velká spousta práce. Naučili jsme 
se, co musíme dělat, aby k nám domů ne-
přišla tetka Chřipka, a tak jaro přišlo k nám 
a začalo kouzlit.  

 Projektovým týdnem s názvem I po-
hádka léči nás provedl bacil Emil a naučil 
nás jak si čistit zoubku, aby byly zdravé a jak 
se zbavit angíny.  

 Pak už jsme jen netrpělivě vyhlíželi ja-
ro. Najednou u nás ve třídě jarní víla Sně-
ženka vykouzlila jarní kytičky a slyšeli jsme 
její pláč. Zlý skřítek Sněžník ji očaroval a ona 
ztratila moc probudit přírodu. Ale nebojte, 
my jsme ji pomohli. Plnili jsme úkoly, starali 
se o kytičky a povedlo se! Na konci týdne 
všechny kytičky vykvetly a jaro se začalo 
probouzet. Další týden jsme si už užívali slu-
níčka a první opravdu jarních dní!  

Sovičky 

 Začátek měsíce března patřil tématu 

zdraví. Děti se seznámily s profesí lékaře a 

jak vypadá jeho ordinace. Vyzkoušely si, 

jak ošetřovat jeden druhého. Povídali jsme 

si o tom, jak předcházet úrazům. Projekto-

vým týdnem s názvem „I pohádka léčí“ dě-

ti provázela Velká pohádka doktorská.  Dě-

ti si vyrobily kouzelnický klobouk, vodníka 

a záložku do knížky.  

 V dalším týdnu jsme se zaměřili na 

naši životosprávu, rozlišovali zdravé a ne-

zdravé potraviny. Protože březen je měsí-

cem přicházejícího jara, věnovali jsme se 

tomuto tématu v druhé polovině měsíce. 

Pozorovali jsme jarní přírodu, všímali si 

změn, které přichází, učili se poznávat jar-

ní květiny. Povídali jsme si o ptácích, kteří 

se k nám vracejí z teplých krajů. Koncem 

měsíce jsme vynesli Moranu a definitivně 

přivítali jaro.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc únor 

                                                               Přeřeky 

V březnu o zdraví se staráme, se sovou k lékaři 

1. a 2. třída 

26. týden  Chci být zdravý  

27. týden  I pohádka léčí (projekt) 

28.týden   Pan Vitamín  

29. týden  Jaro  přišlo k nám  

30.týden   Jarní procházka  

Jaro nám do školky poslala po paprsku slu-

níčka dvě krásné knížky plné přírody a zví-

řátek. První knihou byla Pohádková čítan-

ka od pana Petišky. Příběhy nás každý den 

dovedly do říše zvířátek. Druhým literár-

ním pokladem v měsíci březnu byla u 

Kulíšku knížka o skřítku Medovníčkovi a 

jeho rodině, která nese název Medovní-

ček, Medulka a Medulínek.  

• Děti, kdo je to tulák?  Ten, kdo se 

tulí. 

• Kde můžeme najít lékařský odznak? 

V kinder vajíčku. 

• Já tam chci nasadit. Anetka se chce 

houpat. 

• Děti, co je to za kytičku? Konvička 

(konvalinka) 

V březnu jsme si přečetli knihu Alenka lékař-

ka od Aleny Pospíšilové, ve které vystupova-

la Alenka a její bratr Kubík. V této knize se 

děti dověděly odpovědi na otázky o lidském 

těle. Další knížkou, kterou jsme četli byla Ba-

biččina kouzelná zahrádka od Sandry Draži-

lové Zlámalové. Na konci měsíce jsme začali 

číst knihu Zajíček Strakaté Ouško od Jindři-

cha Františka Bobáka. 

• Obkroužujete kolečko? (Při obkres-

lování šablonky na tvoření) 

• Já vím, jak se  říká, když je někdo 

královnou. Vaše místnosti.  

• To je hyacina (hyacint) a narcipán 

(narciska).  

• Z okna vylezla ploštice a kousla mě 

do prstu.  



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Jak si poradit s bolístkou 

Cirkusové představení 


