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Vážení rodiče, 

 

opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude 

přinášet dění v naší mateřské škole. Prosinec byl nejkrásnějším, ale zároveň asi 

nejhektičtějším obdobím v loňském roce a děti byly plné očekávání, co jim Ježíšek nadělí. Do 

Nového roku už jsme vstupovali s tím, co nám asi přinese nového a zajímavého. Společně 

jsme v naší škole prožili vánoční svátky, karneval i Velikonoce. S nastupujícím jarem nás 

ještě  určitě spousta překvapení a dobrodružství čeká. A my se na to všechno společně s dětmi 

těšíme, protože než se nadějeme, tak tu budou letní prázdniny. 

 

 

 

 

 

Příjemné čtení 

 

 

Bc. Dagmar Nechutná 
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Karneval 

Koho baví tancování, 

ať si skočí, kdo mu brání? 

Kdo má masku může dál, 

ve školce je karneval. 

 

,,Kdo má masku, může dál, začal masopustní bál“, těmito slovy a vyzdobenou 

třídou vítaly paní učitelky děti ze ,,Sedmikrásky“ každé ráno v týdnu od 22.- 26. února. 

Třída ožívala maskami princezen, 

pirátů, zvířátek i Batmanů. Jednotlivé dny 

si děti procvičovaly barvy na 

oblečení, a během týdne si malbou 

a lepením vyrobily z papírového tácku 

masku. Nechybělo také karnevalové 

cvičení či pohybové ztvárnění básničky 

,,Princeznička na bále“. Děti si také 

vyzkoušely doprovod na hudební nástroje 

při zpěvu písně ,,Já jsem muzikant“. 

Nejvíce se však děti těšily na středu, kde si společně v jídelní hale zatančily, 

zazpívaly, fotografovaly a promenádou se představily ostatním třídám. 

Na naší třídě poté pokračovala zábava malou ,,diskotékou“, soutěžemi o drobné ceny 

a mini občerstvením. Děti odcházely domů v dobré náladě a s mnoha zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

p. uč. Ivana a Jitka 
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,,Kouzelným klíčkem,  

zlatými vrátky, 

zveme Vás všechny 

přímo do pohádky.“ 

 

Pomocí této básničky, jsme společně s dětmi otevřeli kouzelná vrátka, která nás 

zavedla za dobrodružstvím plného pohádek. 

První pohádka ,,O RUKAVIČCE“ byla ještě součástí zimy.Nejen, že si děti pohádku 

zahrály, ale také trénovaly pojmenování 

částí oblečení a následně závodily, kdo 

se oblékne jako první. 

Naši malí divadelníci se převlékli 

za zvířátka i v druhé pohádce 

,,O KOBLÍŽKOVI“. 

Po dlouhém čekání konečně začal 

i karnevalový týden. Děti se proměnily 

v princezny, dráčky, čarodějnice a další 

pohádkové bytosti. Navštívili nás i šašci, 

jak malý (Pavlík), tak i o něco větší (p. učitelka Jindřiška), který přinesl dětem různé barevné 

míčky, padák a spoustu jiných zajímavých úkolů. Všichni byli moc šikovní a za odměnu 

dostali kartu s obrázkem šaška. 

Celý pohádkový týden nám ukončuje pohádka ,,BOUDO,BUDKO“. Všechny děti 

se nadšeně zapojily do dramatizace všech pohádek. 

Teď už nám nezbývá nic jiného, než přivolávat sluníčko, těšit se na jaro a společně 

s ním na jaro. 

 

 

 

 

p. uč. Jindřiška a Míša 
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První vločka, druhá, třetí 

z nebe na zem právě letí, 

 jedna vedle druhé sedá, 

volné místo ještě hledá, 

na strom, střechu, silnici 

udělají čepici. 

 

I naše děti si oblékly čepice a vyrazily na sníh. Ten s sebou přináší spousty radosti, 

nejen ze stavění sněhuláků, iglú, ale i ze zimních sportů. 

Naše třída se také proměnila 

v ledové království plné zimních lákadel.  

Připravena byla sjezdařská dráha na 

kluzáky a lyže. Ledová plocha zase dala 

možnost nastávajícím hokejistům. 

Na takový sport i na zimu musí být jeden 

připraven, nejen oblečením, ale 

i znalostmi jak se nezranit a neublížit 

kamarádovi. 

 

Pohybová hra 

„Svetr, šála, rukavice, 

venku strašná zima, 

kdo se rychle neoblékne, 

přepadne ho rýma.“ 

 

Děti utvoří kruh, ruce vzad. Jedno dítě chodí se zimním oblečením (čepice, šála, rukavice) 

kolem kruhu a za slovo RÝMA vloží oděv jinému dítěti do rukou. Následuje honička. Honěný 

se zařadí na volné místo v kruhu. 

Znát nejen barvu bílou nám umožnila hra ,,Na barevné čepice“. Pověděli jsme si o 

tom, jak jezdit na lyžích, sáňkách, kluzácích na svahu a jak se vyhnout nebezpečí. 
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p. uč. Jitka a Romana 
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Jak jsme si užili zimu?  

Hned v novém roce jsme si povídali o Třech králích, vyrobili jsme si papírové koruny 

a také jsme si na ně zahráli. A pak jsme se společně přehoupli do poloviny ledna. 

 Když napadlo trochu sněhu a vyzkoušeli jsme si jízdu na sněhu, stavění sněhuláka 

a koulování, udělali jsme si ve školce 

,,zimní království“. V něm jsme si hráli 

a zacvičili s vločkami, zkoušeli jezdit na 

papírových bruslích a lyžích. Vyprávěli 

jsme si jaké nebezpečí na nás ceká při 

zimních radovánkách. Četli jsme si 

zimní příběhy, zpívali a veršovali o 

zimě. Hráli si různé zimní hry, 

např.,,Hledání předmětů pod 

sněhem“(sníh –prostěradlo). Dětem se 

moc povedla ,,zamrzlá okna“, která vytvořily foukáním do barev.  

Sníh nepřináší jen zábavu a proto jsme také povídali o tom, jak pečovat o své zdraví. 

Všechny děti dobře věděly, jak se správně obléknout na zimní dovádění a to co se může stát, 

pokud se správně neobléknou nebo nedodrží pravidla při hře venku (lízání sněhu). Společně 

jsme se v příbězích, básních a písních dozvídali co musíme dělat, když jsme nemocní. Děti 

měly velkou radost z vyrobených papírových hrnečků, vydařilo se jim pěkně ozdobit zimní 

čepici.  

I když skutečná zima se sněhem venku dlouho netrvala, my jsme si ji ve třídě užili. 

 

  

 

 

 

 

 

p. uč. Jarka a Klára 
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Svíčkové kouzlení 

Všechny děti milují výlety a my nejsme jiné. Paní učitelky s námi naplánovaly velmi 

zajímavou akci. 

Nemohly jsme se dočkat, až přijde den D a to ve čtvrtek 18.února. To jsme se právě 

zúčastnily výletu, spíše exkurze, 

do svíčkárny v Liticích. 

Kromě pracovnic ve svíčkárně nás 

přivítala omamná vůně a spousta barev. 

To se na nás dívaly dárkově upravené 

svíčky a spousta dalších lákadel. 

Shlédly jsme video z výrobny svíček 

a pak jsme přistoupily k praxi. Vyrobily 

jsme si vlastní svíčku ponořením 

do různých barevných lázní dle našeho 

přání. 

Dalším dárkem, který jsme si mohly vyrobit, byla úžasná koupelová sůl v různých 

barvách. To však ještě nebyl konec. Vykrajovátky jsme si vykrojily malá voňavá mýdla. 

Ze všeho jsme měly velkou radost. Zjistily jsme totiž, že jsme sice malí, ale šikovní 

a navíc potěšíme dárky svoje rodiče. A už jsme se těšily na návrat do školky, kde na nás čekal 

chutný oběd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. uč. Dáša a Maruška 
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Co k sobě patří?  
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Procházka k řece 

V pátek 4. března byl konečně den plný sluníčka a tak jsme přemýšleli kam bychom 

mohli s dětmi vyrazit na procházku. Nakonec si děti samy vymyslely zajít k řece, nakrmit 

kachny. A bylo rozhodnuto. Protože řeka je od naší školky daleko, neváhali jsme a vydali 

se na cestu. 

Cesta k cíli byla úžasná. Zpěv 

ptáků nás doprovázel a my už jsme 

ve vzduchu cítili jaro, které se blíží. Na 

jednu věc jsme ale přece jen zapomněli 

a to čím kachny nakrmíme. Ale i to se 

vyřešilo brzy a my jsme mohli 

pokračovat k cíli. Překvapilo nás kolik je 

v řece vody, i přesto, že nebyl skoro 

žádný sníh. 

 Jakmile nás vodní ptáci uslyšeli, 

připlavali k nám. Z mostu, který vedl přes řeku se nám naskytl pěkný výhled. Krmení ale 

trvalo jen chvíli. Rohlíky byly moc tvrdé a tak jsme hodili jen několik kousků. Děti měly 

velkou radost. 

Když už jsme ušli takovou dálku, využily jsme toho a zašli jsme se podívat ještě ke 

splavu. Viděli jsme pána, který u místní malé elektrárny zvedal stavidlo. Poté se děti nadšeně 

dívaly, jak se velký proud vody řine ze splavu dolů. 

Po návratu do školky, jsme si před obědem o všem povídali. Myslíme si, že pro děti 

i nás učitelky, to byl moc pěkný zážitek a těšíme se na další. 

  

 

 

 

 

 

p. uč. Pavla a Lenka 
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Dobrodružství nás baví 

Celé ,,bílé období,, bylo nabité emocemi. Počínaje vánočními svátky, kdy byly děti 

obdarovány dárky, které si moc a moc přály. 

Velkým zážitkem tohoto pro nás určitě byla návštěva ,,Litické svíčkárny“. Zde si děti 

samy mohly vyzdobit svíčku, nabrat do sáčků léčivou sůl podle vlastního výběru a vykrojit 

barevné mýdlo. To vše si pak odnesly domů dárkovém balíčku. V průběhu exkurze bylo 

možné na televizi sledovat jak se svíčky vyrábějí, zdobí a balí k prodeji. Po návratu domů 

nám všichni říkali, jak jsme provonění vůní vosku a svíček. Celý výlet se líbil nejen dětem, 

ale i nám dospělým a všichni jsme si to velmi užili. 

Dalším největším zážitkem byl 

karneval. Celý týden se mohly děti 

převlékat do masek, a tak si je v plné 

míře opravdu užít. Celý týden se po třídě 

proháněly různé pohádkové bytosti 

a filmoví hrdinové. 

Ve středu 24. února se uskutečnil ,,pravý 

karneval“ na třídě. Děti společně tančily, 

ale i soutěžily a mezitím se mohly 

občerstvit různými dobrotami. Následně 

se konal společný sraz všech masek. Všechny děti si společně zazpívaly píseň ,,O karnevalu“, 

zatancovaly si taneček ,,Hop,hop,hop“ a pak se každá třída předvedla v maskách ostatním 

kamarádům v promenádě. Karneval nám pomohl s tím, abychom se s ,,bílým období“ 

rozloučili pestrými barvami karnevalových masek a tím celé ,,bílé období“ ukončili. 

 

 

 

 

 

 

p. uč. Lenka a Jana 
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Vtipné perličky Vašich dětí 

 

SAM: ,,Dneska bude to pití bez chuti.“ 

ZA CHVÍLI: ,,Dneska to ale má chuť.“ 

 

PÉŤA: ,,Paní učitelko, já už jsem se učesal úplně na fešáka.“ 

 

PÉŤA: ,,Paní učitelko, moje babi musí v práci vyrábět elektriku.“ 

  

MAJDA O.: Paní učitelko, já jsem doma spala celou moc jako nabitá.“ 

 

NATÁLKA: ,,Paní učitelko, já jsem uměla ,,na flašce švy“ ( na hlavě vši) 

 

NATÁLKA: ,,Ty šaty jsme koupili u čongolíků.“ 
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Příspěvky do novin 

Ohlédnutí se za koncem roku 

Začal nový rok a s ním mnoho očekávání, co pěkného nám přinese... Vraťme se ale 

na chvilku do nejkrásnějšího období konce roku, na začátek adventu. Ten pro naši MŠ začíná 

rozsvícením vánočního stromu při poslechu písní pěveckého kroužku „Malí zpěváčci“. 

Následuje pravá mikulášská nadílka s čerty, Mikulášem a andělem. Tyto bytosti k  

nám dorazily ze ZŠ Josefa Hlávky 

Přeštice, za což patří velký dík žákům 

a  řediteli školy Mgr. Petru 

Fornouzovi. 

Poté nastalo nejkrásnější 

období ve školce, čekání na Ježíška. 

Připravujeme dárečky, zdobíme si 

třídy, zpíváme koledy a  vyprávíme si 

o vánočních zvycích a tradicích. Jako 

každý rok, i letos jsme přivítali bývalé 

zaměstnance školy. Svoji návštěvou nás poctili zástupci města Přeštice – starosta Mgr. Karel 

Naxera a Mgr. Dana Hanušová, vedoucí odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče, 

kteří s námi sdíleli dokonalou vánoční atmosféru. Nejen děti, ale i dospělí se celý rok těší na 

chvíli, kdy se pod jejich vánočním stromem objeví dárky. I u nás bylo slyšet zacinkání 

vánočního zvonečku! Veliké očekávání a rozbalování dárků bylo tady! Není nic hezčího, než 

když se během chvíle rozzáří hvězdy v dětských očích. Proto Vám přejeme v  novém roce, 

aby tyto hvězdičky nebyly jen v očích dětí.  

 

 

 

 

MŠ Dukelská 
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Rozloučení s paní Zimou 

Rok s rokem se sešel a máme tu dobu, kdy odzvonilo vánočním zvonečkům a paní 

Zima sem tam nadělila alespoň na pár dní svou bílou peřinu pro radost dětí, které si užily 

sáňkování, bobování a poznaly, jak umí mráz kouzlit..... 

Ale je čas loučení..... a jak jinak než masopustním rejem. Školka se stala 

pohádkovým královstvím. Tak jako v pohádkách, tak i u nás jsme se těšily na slavnostní bál, 

kde se děti představily ve svých maskách a zatančily na písně Inky Rybářové či Dády 

Patrasové. Odměnou jim byly nejen soutěže na svých třídách, ale i sladké koblížky z cukrárny 

U Baxů. 

Za zpěvu písně „Já jsem muzikant“ jsme uložily basu k odpočinku a nastalo tím 

období půstu a čekání na jaro, které nám začíná ťukat do oken. 

A aby se k nám i přes veškeré výkyvy počasí dostalo, přivoláváme ho nejen jarní 

výzdobou, písněmi a básněmi, ale i účastí na vynášení Morany, kterou již po několikáté 

pořádá školní družina ZŠ Na Jordáně ve spolupráci s vedením města. 

Přejeme Vám všem hezké svátky jara a se sluníčkem i spousty úsměvů. 

 

 

MŠ Dukelská 
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Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21 
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Když čáp si sedne na komín 

a les je plný laskomin, 

když kotě leží u vrátek, 

copak je to za svátek? 

 

Když slunce visí nad strání 

a šnek se trávou prohání, 

když dvůr je plný kuřátek, 

copak je to za svátek? 

 

A kuličky když zazvoní 

a ĺouky medem zavoní, 

jak z pouti pytlík cukrátek, 

copak je to svátek? 

 

To je jaro! 

JARO PŘECE! 

Už je zase na pasece. 

Už k nám přišlo nazpátek. 

 

 

 

Krásné jarní dny plné sluníčka přejí děti a kolektiv MŠ. 


