
 
V obou budovách MŠ proběhla odborná dezinfekce 
veškerých povrchů, nábytku, klik, madel... přípravkem s 
anti-covid účinností. Na závěr provedla odborná firma 
difuzi ochranného filmu proti virům do prostoru a na 
koberce. 

Ostatní předměty, hračky, textilie.. vše prošlo úklidem, 
praním na vysoké teploty, žehlením, dezinfekcí.. 

 

 

ŠKOLKOVINKY 
     Měsíční zpravodaj Mateřské školy 

KVĚTEN 2O2O



Děkujeme všem, kdo sledujete naše Školkovinky na webu a také těm, co 
nám posílají fotografie ze svého domácího “školkování” se svými dětmi . 

Také moc děkujeme panu Bendikovi za vyčištění plotu u školky . 
 



A zde ještě malá vzpomínka na kreativní Velikonoce našich tvořivých kolegyň.  
Děkujeme za poskytnuté fotografie od jejich rodinných stolů..  

 



1. TŘÍDA 

Ahoj děti, posílám vám všem pusinku  

Máme krásné jaro, všechno postupně rozkvétá, budí se 
včelky, šnečci i motýli a zvířátkům se teď rodí mláďátka. 
O tom všem bychom si teď ve školce povídali. Musíme 
být ale doma v bezpečí, tak vám povídání aspoň 
posílám… 

Vaše Irenka  

HRAJME SI SE ZVÍŘÁTKY, S MAMINKOU A TÁTOU 

ZPÍVEJTE SI  

 Kočka leze dírou, Kluci kočičí, Skákal pes, Pásla ovečky, Káčátka se batolí, Dú kravičky dú, Slepičko 
má, Travička zelená 

CVIČTE :  

- pejsek běhá, obíhá a přeskakuje překážky 

-kočka leze, protahuje si záda, nahrbí se, prská...však to znáte:-) 

- káčátka se batolí kolem rybníčku 

- kuřátka mají malá křidélka a poskakují snožmo po dvorečku, na bobku zobají zrníčka 

- motýlek lítá a sedí na kytičce a mává nahoru a dolů velikými křídly 

- had leze z díry,pěkně po bříšku, pomáháme si rukama i nohama 



- zajíček skáče po louce, pak leží v pelíšku, packy má na bříšku, čumáčkem si bříško nafukuje, 
tlamičkou do ruličky vyfukuje 

- kuřátka mají malá křidálka a poskakují snožmo po dvorečku, na bobku zobají zrníčka 

- motýlek lítá a sedí na kytičce a mává nahoru a dolů velikými křídly 

- had leze z díry,pěkně po bříšku, pomáháme si rukama i nohama 

- zajíček skáče po louce, pak leží v pelíšku, packy má na bříšku, čumáčkem si bříško nafukuje, 
tlamičkou do ruličky vyfukuje 

ZOPAKUJTE SI : 
         Okolo stolečku, okolo stolu  

kočka a kocourek honí se spolu 

Ona ho volala, že na něj počká 

Potom mu utekla, falešná kočka  

 

NAUČTE SE :  

DÉŠŤ  
Déšť má plno práce, kropí na zahrádce 

stromy, trávu, květiny, pak se schová do hlíny 

 

 

BERUŠKA  
Sedí brouček na lístečku, na zádech má samou tečku 

Sluníčko tu čarovalo, sedm teček malovalo 

 

HAFÍKOVIC RODINKA  

Pan a paní Hafíkovi mají deset štěňátek, 

maminka jim chystá mlíčko, táta hlídá u vrátek 



VYROBTE SI :  
- ze čtverců papíru si poskládejte pejsky a kočičky 

-použijete různě velké čtverce a vyrobte i štěňátka a koťátka 

S VÝROBKY SI HRAJTE A PRACUJTE : 

- postavte jim domečky, nakreslete a vystřihněte mističky a jídlo, nalepujte 

- zvířátka krmte, vemte je autíčkem nebo vláčkem na výlet 

-říkejte a vytleskávejte názvy zvířátek 

- počítejte je, zkuste až do 10 , porovnávejte jejich počet více- méně, zkoumejte, jak se počet změní, 
když třeba jedno uteče:-) 
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KRESLETE SI A VYBARVUJTE  

-nakreslete si travičku a na ni spoustu šnečků  

-vybarvěte si berušku  

u vybarvování si opakuj básničku a spočítej tečky  

 



POVÍDEJTE SI O RODINĚ : 

- kdo všechno je naše rodina 

- co umí maminka a co táta, co umíte vy 

- jak si společně pomáháte 

- připravte s tátou mamince dáreček a kytičku ke Svátku matek na druhou květnovou 
neděli 10.5.  

- kytičku můžeš vyrobit: nakresli, vystřihni, nalep na špejli 

Tak ahoj a všichni na sebe dáveje pozor, Irenka  



2. TŘÍDA 

Dobrovolné květnové úkoly pro děti od p. učitelky Zdeňky Kožmínové 

Téma : LOUKA A ZAHRADA  

- při pobytu venku na zahradě či vycházce do přírody vyhledávat jarní květiny, procvičovat názvy, 
počet, určovat vzájemnou polohu ( vedle, nad, pod, před, za, mezi ) 

Téma : SVÁTEK MATEK  

- pohádka "Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort" (vyslechnout pohádku a vyprávět děj) 

- navlékání korálků (těstovin) "korálky pro maminku" , procvičování jemné motoriky 

- omalovánka pro maminku k svátku - srdíčka 

Téma : BYLA JEDNA KUKLA  

- báseň "Polámal se mraveneček" 

- nakreslit mravence, včelku nebo motýla 

Téma : ZEMĚPIS ČR  

- opakovat roční období, dny v týdnu, režim dne 

- název naší země, vesnice, blízkého města 

- učit se házet na cíl, do dálky 

Téma : CESTA Z MĚSTA  

- procvičovat aktivní slovní zásobu (přídavná jména-jaký je kámen, jehličí,hlína..) 

- "stavba" domečku z krabiček, polepení papírem, barvení štětcem..) 







Dobrovolné úkoly od paní učitelky Zuzanky  

       Zpěv a tanec 

Doma si můžete zkusit zazpívat a zatančit 

Stačí k tomu jakýkoliv šátek nebo kousek stuhy a úsměv. 

Červený šáteček 

Červený šátečku kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč (točíme se se šátkem v ruce dokola), 

má milá se hněvá (založit ruce v bok) 

já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč (oběma rukama točit v zápěstí) 

Tralala la la la červená fiala, 

tralala la la la fialenka (pohupujeme se v kolenou a šátkem po pohybujeme ze strany na stranu) 

Když jsem si v potoce ruce myla, ruce myla, ruce myla (točíme se dokola, ruce nahoře) 

Šátek jsem do vody upustila, upustila, upustila (rukama napodobujeme puštění a nakonec šátek 
pustíme) 

Tralala la la la červená fiala, 

tralala lalala fialenka (pohupujeme se v kolenou bez šátku) 

Činnosti při pobytu venku 

Prohlížení jarních kytiček při procházce venku/na zahradě. 

Pojmenovávání a vytleskávání jejich názvů, barev / počítání okvětních lístků. 

Výroba obrázku z květů sedmikrásek viz. příloha (např. pro maminku k svátku). 



3.TŘÍDA 

Vážené maminky, 

jelikož se blíží váš svátek a vy máte teď dozajista mnohem více práce, když se staráte v době 
uzavření škol o děti školní a školkové, přinášíme vám něco k pobavení. Najdete se v následujících 
příkladech ;-)?  

A teď něco pro děti:... 

Milé děti 3. třídy i vy všechny ostatní, 

jestlipak víte, že vaše maminky mají svátek Den matek? Trochu se na něj připravíme. 

 Nejdříve něco pro předškoláky, i když víme, že nám jich ze 3.třídy spoustu zůstane i přístí rok ve 
školce, tak něco k procvičení:  



úkol č. 1 Na jaké písmenko začíná slovo MÁMA, TÁTA, BABIČKA, DĚDEČEK?  opište správně 
slova 

A teď maminky běžte někam pryč, třeba si číst knížku a my s tátou něco přichystáme. 



úkol č. 2 nauč se krátkou básničku 

 



úkol č. 3 a teď přichystáme mámě dáreček- navlékni mamince korálky na krk na šňůrku nebo do 
tvaru srdíčka na drátek 

 



úkol č. 4 a nakonec uděláme mamince přáníčko- budete potřebovat temperové barvy, pastelky, 
čtvrtku, případně barevné papíry a nůžky- vyber si jednu z možností 

 a) otiskni dlaň s prsty u sebe natřenou barvou jako květ tulipánu a dodělej květinu buď z 
barevného papíru nebo dokresli stonek a listy pastelkou 

nebo za b) obtiskni nabarvenou dlaň s roztaženými prsty a do ní nakresli kytici květů různé barvy a 
tvarů i se stonky, které budou procházet dlaní, jako by kytičky držela, tatínek vám určitě pomůže 
napsat přání nebo se aspoň podepište, to už umíte skoro všichni. 

 

Až půjdete za maminkou, řekněte jí básničku, předejte dárek a přáníčko, určitě jí uděláte radost a 
vám tatínkové děkujeme za spolupráci ;-)Nebojte se, ani na vás nezapomeneme. 

      Hezký zbytek jara přeje učitelka Lucka 



Ahoj děti, moc vás všechny zdravím! 

Doufám, že si užíváte krásné dny plné sluníčka někde v přírodě s maminkou a tatínkem. Maminky 
budou teď v květnu slavit svůj svátek a tak jsem si pro vás připravila pár věcí, o kterých si můžete 
společně povídat a pár aktivit, které můžete společně plnit.  

Doufám, že se ve školce brzy uvidíme, už se mi po vás stýská. 

Učitelka Dominika  

Můžete se společně naučit básničku :-) 

Víte, že každá maminka bývala jednou malinká? 

Den za dnem jako malý klíček 

povyrostla vždy o kousíček. 

A dneska je z ní velká máma, co často raduje se s náma. 

  

Aktivity na společná odpoledne: 

Poprosíme maminku, či tatínka aby nám ukázali fotografie, když byli malí a společně si je 
prohlédneme.  

Zeptáme se rodičů na nějakou příhodu z dětství, třeba nějakou strašidelnou :-) 

Jakou hru hráli rodiče v dětství nejraději? Můžete si ji společně zahrát.  

Zkusíme zjistit, jak se to stane, že z holčičky se stane maminka a z maminky babička. A jak je to s 
tatínkama, jak se z chlapečka stane tatínek a z tatínka dědeček?:-)  



 Můžeme vyrobit mamince květinu k svátku. 

Zde je návod, jak s omalovánkovou květinou pracovat. 

 Nejdříve květinu krásně vybarvíme, poté složíme podle návodu, tulipánky 
můžeme obstříhnout a pod mašličku napsat své jméno :-) 





4.TŘÍDA 











Děkujeme všem čtenářům za čas a přízeň, snad jste si s dětmi 
chvíle u Školkovinek hezky užili . 
Neváhejte nám posílat vaše fotografie a ohlasy na e-mail školky 
msvalentynka.hrebec@seznam.cz 

Mějte se krásně a snad již brzy opět na viděnou…  

Vaše redakce: 
Irena Kadlecová 

Dominika Nobilisová 




