
 

DUBEN 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Duben byl přímo nabitý akcemi. Nejprve si pro nás pan Drlíček připral povídání o poselství 
Velikonoce. Navštívili jsme zámek v Třebíči, kde jsme si prošli Velikonoční cesty časem. Ješ-
tě, než jsme  slavili svátky jara, započal v naší školce Adaptační program Koťata, 
který se bude pravidelně opakovat, a to každou první středu v měsíci. Na závěr 
měsíce nás čekal velký slet čarodějů a čarodějnic—Den čar a kouzel. 

                           Kulíšci 

Sluníčko pomalu, ale jistě nabývá na své síle 
a probouzí všechny kytičky. S probíhajícím 
měsícem dubnem jsme měli možnost se 
přesvědčit, že sluníčko nezaspalo a začalo 
čarovat. Na začátku měsíce jsme vítali jaro a 
učili se všechno, co bychom mohli potřebo-
vat znát a umět. Pak nás už čekaly přípravy 
na Velikonoce. Pletli jsme věnečky, zdobili 
vajíčka a mnoho dalšího, co ke svátkům jara  
neodmyslitelně patří.  Po Velikonocích na 
nás čekal důležitý úkol—prozkoumat, co se 
děje v trávě a jak příroda dokáže kouzlit.  
Celým týdnem nás provázela pohádka 
Koťátko v trávě. Na začátku týdne pohádka 
proměnila naši školku a oblékla ji do kulis 
přírody, proto jsme mohli pozorovat pohád-
kovou přírodu pěkně z blízka. Na závěr mě-
síce jsme se připravovali na důležitý den—
Den čar a kouzel, který nás přenesl do  tajů 
čarodějnic a kouzel.  

Sovičky 

Začátek měsíce dubna se ve třídě Soviček 
nesl v duchu přicházejícího jara. Povídali 
jsme si o změnách, které se v přírodě dějí, 
vyseli jsme si semínka řeřichy a pozorovali 
jsme, jak rostou.  Druhý dubnový týden již 
patřil Velikonocům. Děti se dověděly, jaké 
zvyky a tradice se dodržují nejen u nás, ale 
i ve světě. Společně jsme si nabarvili vajíč-
ka a ochutnali beránka. Vyráběli jsme pa-
pírové slepičky, krásná velikonoční přání a 
výrobky na velikonoční výstavu. Další tý-
den byl projektový s názvem „Pohádková 
příroda“. Celým týdnem nás provázela po-
hádka O kohoutkovi a slepičce. Toto téma 
se promítlo i v naší řízené a pracovní čin-
nosti. Poslední dubnový týden se nesl 
v duchu čarodějnic. V pondělí na děti če-
kal dopis od čarodějnice Elfrídy, která nás 
provázela celým týdnem.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc únor 

                                                               Přeřeky 

V dubnu chceme se sovou zdravě žíti hola hou. 

1. a 2. třída 

31. týden  Svátky jara  

32. týden  Svátky jara 

33.týden   Pohádková příroda (projekt) 

34. týden  Čáry máry kouzlení  

 

Měsícem dubnem nás provázela pohádko-

vá knížka Jana Lebedy Medovníček, Me-

dulka a Medulínek. Příběhy rodiny skřítka 

Medovníčka nám vyprávěly o tom, co se 

děje u nich v lese a na paloučku, kde mají 

svůj domeček.  Dále nás čekaly další pří-

běhy, a to tentokrát z knihy  Lenky Rož-

novské Smíchula čaruje, která nás zanesla 

do světa čar  a kouzel.  

 Dítě 1: My nemůžeme mít vlčáka, 
protože ho neumíme vychovat. Dítě 
2: My máme dva. Dítě 1: A umíte ho 
vychovat? Dítě 1: Ne.  

 Dítě 1. Já půjdu domů jako poslední. 
Dítě 2: Jak to víš? Dítě 1: Moje máma 
tady pracuje dlouho. Dítě 2: Milion 
let?  

 Všechno nejlepší, ať jsi zdravá jako 
řepa.  

V dubnu jsme pokračovali ve čtení knížky 

Zajíček Strakaté Ouško od Jindřicha Františ-

ka Bobáka.  

Další knížkou, kterou jsme začali číst je Čaro-

dějnice Bordelína od Sandry Dražilové Zlá-

malové. Knížka děti velmi zaujala a napjatě 

poslouchaly, jaké neplechy čarodějnice dě-

tem natropí. 

 Já mám ráda loutkové věnečky 
(žloutkové).  

 Co znamená, když jde myslivec na 
hon? Děti: Že se honí. 

 Děti dnes k nám přijde p. Drlíček. 
Děti: To je ten pán, co mu patří 
kostel? 

 Dneska tady nebudu spinkat, pro-
tože mi to máma nedovolila.  



Fotogalerie od Kulíšků 



Povídání o Velikonocích s panem Drlíčkem 

Velikonoční cesty časem  



Fotogalerie od Soviček 



Povídání o Velikonocích s panem Drlíčkem 

Velikonoční cesty časem  



Den čar a kouzel 


