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Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Ve středu 23.2 jsme si všichni moc užili ten pravý karneval, který byl plný tan-

cování, her  i dobrot, jak ve třídě Kulíšků, tak  i Soviček. 

V pátek 25.2.  se v naší mateřské škole konala Večerní školka s pohádkou. Roz-

loučili jsme se tak s paní  učitelkou Innou, která odchází. Čekal nás večer plný 

pohádkového dobrodružství. Ti odvážnější přespali ve školce do soboty. 

                           Kulíšci 

Sníh se pomalu vykrádal z naší zimní krajiny 

a ve vzduchu už začal vonět blížící se maso-

pust. První kytičky ve zbytkách sněhu začaly 

pomalu vystrkovat svoje hlavičky, aby se po-

dívaly, co se v naší školce zase děje. Měsíc 

to byl plný legrace a dovádění. Nejprve 

jsme navštívili solnou jeskyni Salnika v ne-

dalekém Velkém Meziříčí, abychom doplnili  

vitamíny do zásoby, než začne to pravé ma-

sopustní veselí. V rámci našeho 

celoročního projektu jsme do-

tančili až do říše pohádek, ve 

kterých šlo primárně o legraci. 

Pak jsme už vyhlíželi dlouho oče-

kávaného pána. A přišel, karne-

val! Tančili jsme, skotačili, naučili 

jsme se spousty nových písniček 

a básniček. Vyzdobili jsme si tří-

du a už byl tady.  

 

Sovičky 

První únorový týden s názvem „S pohád-

kou za legrací“ jsme se v rámci projektu 

ocitli na středověkém hradě a povídali si o 

životě na hradě, jaká na nich byla dříve zá-

bava. Děti si vyrobily krásnou masku prin-

cezny a prince. Další týdny se nesly 

v duchu masopustního veselí. Povídali 

jsme si o tom, co je to Masopust, jaké pe-

čivo se v této době peče, či jaké masky 

mohou jít v masopustním prů-

vodu. O jarních prázdninách byl 

omezený provoz v jedné třídě. 

Zaměřili jsme se na poznávání 

hudebních nástrojů, zahráli si 

na xylofon a boomwhackers a 

vyrobili si chřestidlo, na které 

jsme si nakonec zahráli a zazpí-

vali písničku To je zlaté posvíce-

ní. . 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc únor 

                                                               Přeřeky 

V únoru si se sovicí zatancujem v masopustní veselici  

1. a 2. třída 

22. týden  S pohádkou za legrací.  (projekt) 

23. týden  Šašek dělá legraci 

24.týden   Šašek dělá legraci (jarní prázdniny).  

25. týden  Karneval je tu!   

 

Během měsíce února nás do říše 

snů doprovázela kniha Ladislava 

Špačka o etiketě a etice pro děti, 

Dědečku, ještě vyprávěj. Ve dru-

hé polovině měsíce vyprávění pa-

na Špačka vystřídala kniha Po-

hádková čítanka pana Eduarda Petišky. V 

knize nás pan Petiška provedl krátkými 

příběhy o zvířátkách s různými zápletkami.  

• Už se to prní. (plní) Musíme jít někam 

do ,,poticha“.  

• To se nemůže jíst, protože bude rýma 

až do koberce.  

• Pijde čejt a angel. Nebudeš se bojet?  

V únoru jsme přečetli knihu Her-

kules a strašidla od Alžběty Dvo-

řákové, ve které vystupoval pro-

tivný kocour a jeho kamarádka 

kočička Komtesa. Moc jsme se 

při čtení této knihy zasmáli. Na 

konci měsíce jsme začali číst knihu Anička 

v cirkuse od Ivany Peroutkové, která nás za-

vedla do cirkusového prostředí.  

• Děti, co je to maringotka? To je 

přece cukroví? 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Fotogalerie z karnevalu  

Fotogalerie Večerní školka s pohádkou  


