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Máme tu masopust, hej, hej, hej! Ano, dru-

hý měsíc v řadě se nesl ve znamení karne-

valu a masopustních radovánek. A protože 

se letos nemůže konat žádná z tradičních 

akcí, museli jsme si u Kulíšku karneval po-

řádně užít. První týden nového měsíce byly 

třídy spojeny do jedné a provoz byl ome-

zen, a to z důvodů probíhajících jarních 

prázdnin. Děti, které si zrovna neužívaly 

sněhu a volna, se připravovaly na následují-

cí týden plný karnevalových radovánek.  A 

když konečně se čas nachýlil a karneval při-

šel do naší školkové třídy, změnily se nejen 

děti na princezny, čerty, víly a harmonika 

hrála tak, že nás bylo slyšet po celé obci. 

Jemine, domine, masopust pryč! Čas vese-

lení skončil a my se vrhli do práce. Čekal 

nás týden uměleckých povolání, ve kterém 

jsme si zkusili například ušít šaty nebo složit 

svoji první skladbu. Na závěr měsíce jsme 

se těšili z čarovných tvarů, které změnily 

naši školku k nepoznání. Všude jsme hledali 

tvary, dokonce i na procházce. 

Sovičky            Kulíšci 

 

 

Ve čtvrtek 11. 2. přišly děti i paní učitelky nastrojené ve svých kostýmech a po svačince vy-

puklo to pravé karnevalové veselí. Každá třída pojala tuto veselici po svém. U Kulíšků se 

hrálo na akordeon a zpívaly se masopustní lidové písně. Sovičky si užily slavnostní karneva-

lovou svačinu ve třídě a nechybělo soutěžení v týmech a správná masopustní tancovačka. 

Poslední zimní měsíc jsme zahájili jarními 

prázdninami, ve kterém se děti dozvěděly 

základní zvyky a tradice masopustního ob-

dobí. Druhý únorový týden děti přivítala vy-

zdobená třída a tak naše karnevalová zába-

va mohla začít. Děti se naučily veselou bás-

ničku „Šašek dělá legraci“, pořádně se pro-

táhly při napodobování akrobatů z cirkusu. 

Karnevalový den byl plný tance, soutěžení v 

týmech a zpívání, což se Šášulovi moc líbilo, 

a proto děti odměnil velkým překvapením. 

Po masopustu přišel týden o povoláních, 

tentokrát uměleckých. Naše velké sovičky si 

ušily polštářky na šicím stroji za asistence 

paní učitelky, jako profesionální švadlenky. 

Dále se díky vážné hudbě od Mozarta a 

Chopena lépe vcítily do kůže malíře Van 

Gogha a namalovaly si Hvězdnou noc. Závěr 

týdne byl jasný — čtverec, kruh, obdélník a 

trojúhelník všude, kam se jen podíváme. A 

že nám to čarování s nimi šlo pěkně od ru-

ky.  Vyrobili jsme si bláznivé opičky a zahráli 

si veselou hru „Šly tři opice do porodnice“. 



V únoru si se sovicí zatancujem v masopustní veselici. 

1. a 2. třída 

22.-23. týden  S šaškem za zábavou 

24. týden  Umělecká povolání (projekt) 

25. týden  Čarovné tvary 

  

 

V měsíci únoru dělaly společnost 

Kulíškům při odpočívání knížky Tady 

straší naši od Daniely Krolupperové, 

Nejkrásnější pohádky světa a Smí-

chula čaruje od Lenky Rožnovské.  

• Rozhovor o šatech: „ Ony jsou koupe-

ný?“…. „ Ty máš novou koupelnu?“ 

• „Já nebudu spát a pochopím to.“ 

• U oběda: „Já budu plná jako šnek.“ 

• „My nemáme doma okurku.“ „Nemají 

ji v Kauflandu ani v Pepcu.“ 

• „Já to vždycky popletnu.“ 

• Při tvoření: „Mně se líbí tahle malá 

válečka.“ 

• Při zpěvu písní s doprovodem ukulele: 

„Jé, ty jsi donesla kukulele.“ 

• Kdo líčí herce? … Líčilka 

• Girdanda — girlanda (výzdoba třídy) 

• Čokl — čokoláda (v hodině angličtiny) 

• Náš táta ke asi bejk. (při povídání si o 

znameních zvěrokruhu) 

Během února nás prováděla svým ta-

jemným posláním Mína ve dvou kniž-

ních vydáních. 1. Mína a kočky, 

Hvězdík z Jahodové farmy a 2. Vločka 

a Sněženka hledají domov od Elly 

Moonheartové. 





   






