
 

SOVICE 
ÚNOR 2023 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Prvním společným únorovým programem s názvem „Pejsek není hejsek“ nás provedla paní 

Vidláková z DÓZY s pejskem Korálkou. Děti se dověděly mnoho zajímavostí, vyzkoušely si, 

jak se k pejskovi chovat a podívaly se, jak pejsek dokáže pomocí čichu najít 

ztracenou hračku. Ve čtvrtek 16. 2. jsme si všichni moc užili barevný karne-

val, který byl plný tancování, her a soutěží.    

                           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 

podívaly, co se v naší školce zase děje. Mě-

síc to byl plný legrace a dovádění. Nejprve 

jsme naší školku vyzdobili do masopustního 

kostýmu a užívali si různých her a činností. 

Naučili jsme se masopustní písničky a uspo-

řádali jsme karneval. V rámci našeho celo-

ročního projektu jsme se učili o elektrické 

energii a vyráběli jsme větrnou  a žárovky. 

Kromě výrobků jsme se učili, k čemu je 

elektřina potřebná, ale i nebezpečná. Pak 

jsme už vyhlíželi dlouho očekávaného 

pána. Před jarními přišel, karneval! 

Tančili jsme, skotačili, naučili jsme se 

spousty nových písniček a básniček.  

Sovičky 

V prvním únorovém týdnu s názvem Maš-

kary chodily medvěda vodily se děti dově-

děly, jaké maškary chodily v průvodu a co 

je to Masopust. Druhý únorový týden pat-

řil projektu Budiž světlo. Povídali jsme si o 

elektrické energii, žárovce a vynálezcích. 

Děti si vyrobily žárovku a lampičku. Ve 

čtvrtek 9. 2. navštívili předškoláci 1. třídu. 

Děti ze školky překonaly počáteční ostych 

a dokázaly se představit svým jménem, 

příjmením s řekly, co rády dělají ve volném 

čase. Poté následoval již tolik oblíbený kar-

nevalový týden, který vyvrcholil ve čtvrtek 

16. 2. V naší školce se to hemžilo různými 

převleky a maskami a my si užili ten 

pravý karnevalový  rej. O jarních prázd-

ninách jsme si povídali o barvách, tva-

rech a všem, co nás obklopuje.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc únor 

                                                               Přeřeky 

V únoru si se sovicí zatancujeme v masopustní 

1. a 2. třída 

22. týden  Maškary chodily, medvěda vodily  

23. týden  Budiž světlo (projekt) 

24.týden   Haló pane Karneval  

24. týden  Barevný svět kolem mě  

 

V měsíci únoru nás do říše snů doprováze-

la pohádková knížka Mami, čti mi. Kniha 

nás provázela velmi dlouho, jelikož je plná 

pohádek a příběhů, které svojí délkou vy-

hovují právě na dobu usínání. Ve druhé 

části měsíce jsme příběhy před spaním vy-

měnili za klasické pohádky z knihy  Nej-

krásnější české pohádky. Těmito pohádka-

mi jsme si připomněli ty tradiční příběhy.  

• Dítě: Paní učitelko, tady je sova. 

(vosa)  

• Dítě: Miminko mi spí ve kočáře.  

V únoru jsme dočetli knížku Stela v zemi 

tučňáků od Terezy Pařízkové.  A poté jsme 

v rámci projektu Budiž světlo pokračovali 

čtením knížky Vynálezce Alva od Kláry 

Smolíkové. Knížka vypráví o neposedném 

klukovi, který s kamarády Filipem a Denisou 

zažívají nezapomenutelná dobrodružství ve 

škole i mimo ni.  

• Dítě—Já jsem celej zpocenej z toho 
stojení. 

• Dítě—Ona má mazovačku. (balzám 
na rty) 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Pejsek není hejsek 

Karneval  


