
 

Červen 2021 

Z dění v mateřské škole 

Třešně pomalu dozrávají a my se ve školce může-
me těšit z krásného letního počasí, které nám čer-
ven přinesl.  S krásným počasím nám léto nadělilo 
spoustu legrace a zábavy ve školce. Hned na začát-
ku jsme ve školce slavili Den dětí, a to rovnou celý 
týden. Užívali jsme si venkovních radovánek, ale 
také výletu, který nás zavedl mezi zvířátka z dale-
kých zemí. Poté jsme se přenesli do pohádky. A jak 
to tak v pohádkách bývá, všechno mělo dobrý ko-
nec. Princezna Evička si vzala za muže prince Mar-
tina a my mohli být u toho! Připravili jsme jim ve-
selku, jak se sluší a patří! Další týden jsme se pře-
nesli do říše hvězd a naše třída se proměnila v jed-
nu velkou oblohu plnou hvězd a planet. Naučili 
jsme se poznávat a pojmenovávat planety. Na-
koukli jsme pod pokličku i souhvězdím, kterých je 
opravdu hodně. A poté už nezbývalo nic jiného, 
než se začít těšit na prázdniny. Na konci našeho 
putování jsme se velkolepě rozloučili s dětmi ze 
třídy Kulíšci, ze kterých se staly Sovičky. Nyní ne-
zbývá, než si popřát krásné léto a mnoho veselých 
zážitků. Tak zase v září! :-)  

Poslední školní měsíc je každoročně věnovaný dě-
tem, které letos oslavily svůj svátek v Jihlavské 
ZOO. Sovičky následně čekal maratón akcí a výletů. 
Zahájili jsme to Plyšáčkovou párty s výrobou ovoc-
ných smoothie koktejlů. V projektovém tématu če-
kalo na děti neobvyklé malování s hudbou od Pa-
chebela a jeho Canon ID a karneval pohádkových 
masek. V tento den školku navštívilo mnoho po-
hádkových postav— víly, princezny, princové, a do-
konce přišla i Bílá paní. To ale ještě není konec, 
jsme teprve v polovině měsíce a vyrážíme na plav-
bu parníkem po Dalešické přehradě s hledáním 
ukradeného pokladu. Po dlouhé době se také usku-
tečnilo tradiční spaní ve školce přes noc. Zábavný 
program s piknikem a procházkou obcí, si užily od-
vážné Sovičky, které pak ve třídě našly svítící LED 
balonek a keramické medaile. Velmi procítěné pa-
sování předškoláků proběhlo letos ve školce bez 
účasti rodičů. Ti však nemusí smutnit, obdrží mno-
ho fotografií i video záznam. Přejeme všem proslu-
něné léto plné zážitků a v září se na Vás už moc tě-
šíme! 

Sovičky            Kulíšci 

Akce 
První letní měsíc, který s sebou přinesl spoustu nových zážitků a výletů, je tu! Na svátek Dne dětí jsme na-
vštívili ZOO v Jihlavě, kde nás čekali zábavné programy o zvířátkách. Kulíšci se naučili, jak se chovat a pe-
čovat o drobná zvířátka, jako je třeba morče, činčila nebo myška. Sovičky se zase dozvěděly o životě hmy-
záčků a proč jsou tak důležití. Poté naše námořnická výprava směřovala na Dalešickou přehradu, kde jsme 
podnikli honbu za ukradeným pokladem. Poklad se nám podařilo vypátrat a odjížděli jsme s plnou truhlicí 
nejen dukátků. Naše další cesta vedla do  Balin, kde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu Voda, vo-
děnka. Všechny výlety se nám moc líbili a některé odvážné Sovičky se účastnily i spaní ve školce přes noc.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc červen 

                                            Přeřeky 

Sovo slyšíš? Už je červen. Velké přání splníš dětem. 

1. a 2. třída 

38. týden  Dětské radovánky  

39. týden  Povolání v pohádkové říši (projekt)  

40. týden  Výlet do říše hvězd 

41. týden  Těšíme se na prázdniny  

 

V měsíci červnu nám dělala společ-

nost při usínání pohádková knížka 

Flandil ve školce a Pohádky dětem 

pro radost, kterou napsala paní Pavla 

Teplá Janáková.  

 Paní učitelka: Děti, kdo je zrzavý?           
Tatínek .  

 Když jsem byl miminko, tak jsem snědl 
celou rybu.  

 Na obrázku je panda a děti říkají, že je 
to Fanda.  

 Já jsem očkovanej, protože mě píchali.  

 Máma mě někdy umejvá vlasy, tak pro-
to se mi zvětšujou.  

 Otázka pro děti: Jak se jmenuje 
bratříček od Adélky? 

 Odpověď od dětí: Adélka. 

Červen patřil příběhům od spisovatelky Elly 

Moonheartové o kouzelné Míně, která je 

kočičí strážkyní. Konkrétně jsme se Sovička-

mi četli díly s názvem „Ruby se ztratila“ a 

„Stínkovi je smutno“.  



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 

Spaní v MŠ 



Fotogalerie - Den dětí v ZOO Jihlava 



Fotogalerie - Plavba parníkem 



Fotogalerie z výletu v Balinách 


