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Vážení rodiče,
další rok je za námi. Prožili jsme spousty zážitků, překvapení, radosti a my i nadále
přicházíme s naším časopisem, abychom Vás informovali o děním v naší mateřské škole.
I v nadcházejících měsících se bude dít spousty zajímavých akcí a aktivit, které budou
zážitkem jak pro nás, tak i pro Vaše děti.
A teď už jen zbývá těšit se z nadcházejících slunečních dní provoněných jarním
vánkem.

Příjemné čtení

Bc. Dagmar Nechutná
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Zimní radovánky
Zimní období, které je již pomalu za námi, bylo v letošním roce velice bohaté na
prožitky dětí. Radovánky na sněhu v podobě bobování a her jsme uskutečňovali téměř denně
na kopečku v areálu MŠ. Každý den se děti těšily ven.
Nejdříve jsme se naučili pravidla, kde můžeme sjíždět z kopečka a kudy potáhneme
boby zpátky do kopce. Přesto, že jsou děti tříleté i mladší se nám bobování vydařilo, nikomu
se nic nestalo a užili jsme si společně
spoustu zábavy. Stále bylo slyšet:
„Pozor, jedu!“
Nezapomněli

jsme

ani

na

ptáčky, kterým jsme po celou zimu
nosili semínka do krmítka. Často jsme
pozorovali vrabce v křoví naproti
oknům naší třídy.
Jedno z únorových témat jsme
věnovali našemu zdraví. Děti si hrály na
lékaře,
i sebe

ošetřovaly
se

panenky,

navzájem.

plyšáky

Povídali

jsme

si o nemocech a sdělovali si vlastní
zážitky a zkušenosti z návštěvy u paní
doktorky.
Zimu jsme také často a rádi
ztvárňovali malováním a nejrůznějším
vyráběním. Děti milují barvy a štětce. Dařila se nám i práce s papírem v podobě mačkání
koulí, trhání a lepení. Hráli jsme také nejrůznější hry se zimní tématikou a učili se o zimě
básničky a písničky. Další oblíbenou činností dětí je skládání puzzle, děti jsou pozornější,
zvládají hledat rozdíly v obrázcích, poznají, co se ve třídě změnilo.
Koncem února proběhl v naší školce masopust a s ním spojený maškarní bál.
Maminky připravily všem dětem moc krásné masky a kostýmy. Bál byl veselý, plný písniček,
zábavy a legrace.
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Zima byla letos opravdu štědrá a dlouhá, ale už se všichni moc těšíme na jaro a na
teplé sluneční paprsky.
Pepa jede na saních,
kolem radost, samý smích.
Lucka, ta si lyže vzala,
jedna se jí rozvázala.
Na bobech zas jede Karel,
do křoví teď právě zajel.
Všichni se tu dobře baví,
otuží se, budou zdraví.

p. uč. Ivana a Pavla
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Společně na olympiádě
Na saních vždy sáňkujeme,

Hrajeme i dovádíme,

na bobech zas bobujeme.

všechny sporty vyzkoušíme.

Kuličkami koulujeme

Že je zima, to my víme,

a na lyžích lyžujeme.

pozor, ať se nezraníme.

Na začátku února jsme se společně s naším medvídkem, který nás provází celý rok,
vydali na zimní olympiádu.
Co to olympiáda znamená, pro
nás bylo od začátku záhadou, ale
medvídek nám vysvětlil, že se vlastně
jedná o velikou soutěž v zimních
sportech. Ukázali jsme si, jak vypadají
takové opravdové lyže, hůlky, brusle,

helma a brýle a řekli jsme si, jak správně
a bezpečně sporty provozovat. Ale nejen,
že jsme si o sportech povídali, my jsme
si některé dokonce vyzkoušeli. Nejprve
jsme se jako správní sportovci řádně
rozcvičili a protáhli, následně

jsme

si vzali lyže a jezdili slalom, zkoušeli jsme
bruslit a jezdit na bobech. Ale protože nám
počasí přálo, mohli jsme si užívat zimních radovánek i na školní zahradě, kde jsme se vyřádili
při sjíždění kopce na lopatách.
Zimu jsme si moc užili, ale teď už se těšíme na sluníčko.

Děti z Dolního sluníčka a p. uč. Klára a Jindřiška
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Jaro už je na spadnutí
Poslední sněhuláci už roztáli a my
s dětmi jsme chtěli přivolat tak dlouho
očekávané jaro.
Protože k jaru patří déšť
a sluníčko, tak se na tohle období děti
připravovaly opravdu důkladně. Vyrobily
si deštníky, ale ne ledajaké, rovnou
s celou květinovou zahrádkou. A protože
všichni rádi zpíváme písničku
o ,,kapičkách,, byla na místě.
Abychom sluníčko probudili, připravili jsme si pro něj dárek – sluneční básničku.

Pohladilo jednou slunce,
chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo:
,,Hola, pojďte ven.“
Která z vás má odvahu,
Vykouknout ven ze sněhu?
Hlásí se ta malinká,
malá bílá sněženka.
Celá tahle naše hra na jaro měla za následek to, že se sluníčko začalo usmívat, hřát
a odměnilo nás několika krásnými jarem provoněnými dny.
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p. uč. Romana a Jitka
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Měsíc plný pohádek
Měsíc únor je jako stvořený pro pohádky. A tak i my jsme se vydali na cestu do
pohádkové země. Zavedla nás tam písnička ,,Země pohádková“. Naučili jsme si ji a pak ji
i často zpívali.
První pohádku kterou jsme potkali
byla Zlatovláska. U druhé jsme
se zastavili o něco déle. Vstoupili jsme
totiž do ,,šípkového království“, kde
se právě narodila Šípková Růženka.
Děti si postavily z kostek velké
království, které si každý den

vylepšovaly. Hrály si v něm na rytíře a princezny,
královské kuchyni vařily dobroty. Společně
vytvořily velké hradby porostlé šípkovým trním
a počítaly šípkové květy. Také namalovaly co je
v pohádce nejvíce zaujalo a naučily se básničku
,,Šípková Růženka“, kterou i pohybově
vyjadřovaly.
Nakonec se vydaly na dlouhou cestu plnou
překážek. Překonávaly je prolézáním, přelézáním,
probíháním a přeskakováním. Musely také přejít
po vysokém mostě a vylézt do věže, aby zachránily Růženku.
Na konci pohádkové cesty potkaly tři prasátka u kterých se naučily, že kdo není líný,
dobře se mu daří.
Měsíc únor se dětem velmi líbil a přinesl jim i nějaké to ponaučení.
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Všechno živé na zámku
je zakleté do spánku.
Spí holubi, nevrkají,
neřehtají koně v stáji.
U vrat spí a při tom stojí,
dva zbrojnoši v plné zbroji.
Nad velikým rendlíkem
usnul kuchař s kuchtíkem.
V úklonu spí první rádce,
usmívá se při tom sladce.
A za stolem spí pan král,
co na housle právě hrál.
Růženka spí ve své kráse,
sto let spí a nehýbá se.
Není, není k probuzení.
Kdo by vešel do zámku,
upadne též do spánku.
Sto let by pak spal.
Kdopak by se bál?
Zavoláme na Růženku:
„Podívej se, jak je venku!"
A Růženka z postele
vyskočí hned vesele.
„Jejda, to je krása!"
Celý zámek jásá.

p. uč. Jarka a Jitka
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Pohádkové soutěžení
Letošní zima nám velmi přála, byla plná sněhu, mrazu a ledu a my si ji pořádně užili.
Měsíc únor nám přinesl spousty legrace, překvapení a zážitků.
Nejprve nás čekal karneval, kterého
se zúčastnila celá školka a přijela nás roztančit
a rozveselit Inka Rybářová.
Po tomto ohromném veselí na nás čekali
pohádky, ze kterých jsme si možná odnesli i nějaké to
ponaučení. Během nejrůznějších her, písniček
a básniček jsme si s pohádkami také zasoutěžili.
Nejprve jsme si tuto zajímavou hru s názvem ,,Truhla
pohádek“ vyzkoušeli ve třídě. Hádali jsme odpovědi
na otázky, které si pro nás připravila paní učitelka,

abychom zjistili, kdo z nás má nejlepší
znalosti. Každý z nás byl v něčem
dobrý, ale přece se našlo pár dětí, které
byly o trošku lepší. Stejné třídní kolo
proběhlo i na třídě Horní zvoneček.
Za každou třídu byli vybráni dva
chlapci a dvě dívky a ti se pak mohli
se svými znalostmi předvést
v knihovně, kde proběhla hlavní soutěž a boj o vítěze. I přesto, že byly některé úkoly náročné,
soutěž nakonec skončila nerozhodně. Vítězové si odnesli malé dárky a ani zbytek třídy
nezůstal bez odměny za výdrž a fandění kamarádům.

p. uč. Dáša a Maruška
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Život v naší třídě v době vlády Sněhové královny
Pomalu končí zima my se na jejím konci ještě jednou za ní ohlédneme. Od začátku
prosince jsme po havárii vody opět nastěhovaní do naší třídy.
Přišli se za námi podívat čerti, předvedli jsme rodičům vánoční besídku a nedočkavě
čekali na Ježíška. První lednové dny jsme
se radovali z jeho nadílky, ale i z nadílky
sněhové.
Paní Zima byla letos štědrá. Tři
týdny jsme den co den užívali sněhu
a ledu. Pod okny naší třídy jsme postavili
několik velkých sněhuláků. Jezdili jsme
na bobech. Nejvíce jsme se vyřádili na
klouzácích, které nám darovala maminka
Vojtíška Mudry. Denně jsme zkoumali
vlastnosti sněhu a ledu a připadali si jako Eskymáci.
Celý jeden týden jsme si o Eskymácích povídali i ve třídě. Dozvěděli jsme se, že žijí
v Grónsku, a díky tomu poznali i grónskou červenobílou vlajku. Naučili jsme se kdo je to
Inuita, sněžnice, Nanuk, eskymácký obrat, husky, masér, či iglú. S chutí jsme si zazpívali
grónskou písničku od pana Nohavici. Vyrobili jsme iglú i portrét Eskymáka.
Přišli jsme na to, jak se zachází
s kompasem a určili podle něj sever
a tím i směr, kterým od nás leží
Arktida, kde žijí lední medvědi, tuleni
a mroži, ale ne tučňáci. Ti žijí na
Jižním pólu, kterému se říká
Antarktida. Vyzkoušeli jsme si chůzi
se sněžnicemi, na zahradě školky jsme
soutěžili v běhu se psím spřežení.
Seznámili jsme se s tím, co je to polární noc a polární den.Vyzkoušeli jsme si brýle, které
Eskymáci používali ochranu zraku proti sněžní slepotě. Velice nás zaujal krátký film

15

o Inuitech a jejich životě, ve kterém jsme si zopakovali všechny získané poznatky. Moc jsme
si eskymácký týden užili a dlouho na něj budeme vzpomínat.
Celé zimní období jsme si na konci února zakončili týdnem s pohádkou H. CH.
Andersena ,,Sněhová královna“, která byla předlohou pro filmové zpracování pohádky
,,Ledové království“. Poznali jsme tak, že se zimou nesouvisí jen sněhové radovánky, ale
i ledové srdce a vztahy mezi lidmi. Střípek z očarovaného zrcadla změnil Kaye ve zlého
chlapce se srdcem plným ledu a zloby. Stejně tak srdce zamrzlo i princezně Else v Ledovém
království. My ale nedovolíme, aby někomu z nás srdce zamrzlo ledem a zlobou. Máme
se všichni ve třídě rádi, pomáháme si, hrajeme si spolu a užíváme si každého dne. I v přírodě
už pomalu Sněhová královna odchází. Zima prohrává boj s jarem. Už se těšíme na jarní dny
plné sluníčka.

p. uč. Jana a Lenka
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Příspěvky do novin
Pomoc!!! Pomoc!!! Ztratil se Míček Flíček
V úterý 8. listopadu se v MŠ Dukelská konalo pohádkové odpoledne pro děti a jejich rodiče.
Dopoledne sehrály paní učitelky dětem pohádku Míček Flíček. Pohádka vypráví o zatoulaném
míčku, který se zakutálí k babičce a dědečkovi. Ti vidí, jak je Flíček hladový a tak se vydají
na nákup. V té chví- li se objevil Dráček Mráček, který si chtěl s Flíčkem hrát. Nešťastnou
náhodou Flíček rozbil babičce oblíbený hrníček a polekal se. Ze strachu, že bude zle, odletěli
Míček Flíček s Dráčkem Mráčkem pryč. Když se babička a dědeček vrátili, nemohli Flíčka
najít. Kam se Flíček zatoulal? To přišli odpoledne zjistit děti společně s rodiči. Na zahradě na
ně čekalo několik úkolů a her od Dráčka Mráčka. Součástí úkolů byla i výroba draka, kterého
si děti mohly odnést na památku. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení.
Tímto bychom rádi poděkovali Pocínovické pekárně a paním kuchařkám z MŠ.
Kolektiv MŠ
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Perličky Vašich dětí
Honzík J.: ,,Ty jo, já jsme si to zbořil – já jsem ale medvídek.“

Sofie k Matoušovi na vycházce.
Sofie: ,,Máš mě rád?“
Matouš: ,,No.“
Sofie: ,,Milujůeš mě?“
Matouš: ,,No.
Sofie: ,,Tak až se píchnu do prstu, tak mě musíš políbit. Jasný!!!“
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Fotografie
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Zahradníci, pospěšte si přišlo jaro, už je tu!
Zahrada se probudila,
všecko žene do květu.
Rozkvétají sedmikrásky,
pampelišky, krokusy...
A my dva si vyzkoušíme
nevídané pokusy.
Zahradníci znají kouzla,
stačí na ně konev, rýč.
Zasadíme petrklíček,
vyroste nám obr klíč!

Přejí děti a kolektiv MŠ
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