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ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY  

„A jaro je tu, všichni šílí ... “, říkají slova jedné písničky a sněženky, bledulky a vystrkující 

lístečky narcisek a dalších jarních kytiček nám to brzy dokážou. Všichni už se těšíme na teplo. 

Ti, kdo pravidelně čtou náš časopis, vědí, že se na těchto stránkách dozvíte něco o dění v naší 

školce za uplynulé tři měsíce a co nás čeká v březnu, dubnu a květnu. Plánované aktivity jsou 

opět pouze orientační. Termíny i náplň některých aktivit se mohou změnit dle aktuální 

situace.  

V prosinci nás navštívil Mikuláš s čerty, přišel Ježíšek a pro všechny jsme si připravili 

vánoční vystoupení v kině. Ve školce jsme otevírali adventní kalendář, zapalovali svíčky na 

adventním věnci, pouštěli lodičky, krájeli jablíčka, ochutnávali cukroví, které napekly 

maminky, a poslouchali vánoční koledy. Také jsme nasypali ptáčkům do krmítka zrní, aby 

neměli přes prázdniny hlad.   

V lednu se předškoláci, kteří jdou do školy, začali seznamovat s kamarádkou flétničkou a 

pokračuje také výuka angličtiny, ve které už děti umí zpívat anglické písničky a zkouší první 

říkadla. 

Na Tři krále jsme se šli podívat do kostela na betlémy (jeden jsme vyrobili i my ve školce) a 

pan farář nám pověděl, jak to vlastně s těmi králi bylo. 

Na konci ledna šli předškoláci ukázat do školy k zápisu všechno, co už umí a uspěli na 

jedničku s hvězdičkou. 

V únoru jsme připravovali ples pro mamky a taťky, vyráběli jsme lekníny a labutě a povídali 

si o jejich životě.  

Všem rodičům, kteří přispěli nějakou maličkostí do tomboly a zvláště pak těm 

rodičům, kteří se podíleli na průběhu a organizaci plesu SRPDŠ (obsluha, úklid, 

atd.), patří velké DÍKY. 

V minulém čísle jsme zmínili, naši účast na pokusu o světový rekord ve výrobě znaků měst a 

obcí z odpadového materiálu. Náš znak byl v lednu vybrán na krajskou výstavu znaků 

v Hradci Králové a následně pak na celostátní výstavu, která proběhla v Brně. V současné 

době už je zase znak zpět ve školce a budete si ho moci prohlédnout v místním kině.   
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PŘIPRAVUJEME  

Jak jste si jistě všimli, na nástěnkách v šatně vystřídali zimu veselí klauni a ti hlásí, že nás v 

březnu čeká karneval, a to hned v úterý 1. března. Prosíme maminky, aby dětem nezapomněly 

do školky přibalit masku a dobrou náladu. Den před karnevalem napečeme koblížky a pak to 

pořádně roztočíme v rytmu písniček. 

Ve středu 9. března navštívíme naše kamarády v 1. třídě, a protože na návštěvu se nechodí 

s prázdnou, již nyní připravujeme malé dárečky.  

V dubnu (11. 4.) nás navštíví loutkové divadlo, na které pozveme také kamarády z České 

Čermné. Pak se společně připravíme na Velikonoce, budeme barvit vajíčka, vyrábět aranžmá, 

napečeme perníčky, možná pojedeme i na výstavu do Nového Města nad Metují, … . 

Od 20. dubna začnou předškoláci jezdit na plavecký výcvik, který bude mít 10 lekcí. Potřebné 

formality a vše, co mají mít děti s sebou včas sdělíme. Veškeré instrukce vyvěsíme na vstupní 

dveře.  

V květnu oslavíme Svátek maminek, připravíme si pro ně dárečky a pozveme Vás na malé 

vystoupení k nám do mateřské školky, kde se přesvědčíte, že už jsme od září udělali obrovský 

kus práce. 

 

I na jaře budeme plnit úkoly našeho vzdělávacího programu. Čeká nás 6. a část 7. míle: 

6. Míle: Březen - duben    Sluníčko odemyká zem - první  

  Jarní kyti čky 

       Zvířátka ze statku 

       Domácí mazlí čci 

       Velikono ční příběh 

       Aprílové po časí 
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          Kde pracuje mamka a ta ťka 

                                             Život u vody 

          Slet čarod ějnic 

7. Míle: Květen – červen         Maminky mají svátek 

          Návštěva v ZOO 

           Život v mo ři 

Rozpracovaná témata podle věku dětí jsou k nahlédnutí v Třídních programech v jednotlivých 

třídách. 

 

Narozeniny oslaví 

Březen 

Karolínka Šafránková  8. 3. 

Anetka Kom ůrková  20. 3. 

Terezka Nosková  30. 3. 

Duben 

Martínek P řibyl  21. 4. 

Silvinka Černá   28. 4. 

Květen 

Adámek Hrn čí ř     8. 5. 

Adélka Šretrová  19. 5. 
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INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY  

• V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena v termínu od 18. 7. 2011 do 14. 8. 2011 a 

zároveň 4.7. v pondělí, před státním svátkem 5.7. a 6.7. 2011, zbývající dva dny 7.7. a 

8.7. bude  MŠ otevřena dle zájmu rodičů. Průzkum zájmu bude vyvěšen v MŠ 

obvyklým způsobem. 

• Zápis do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 bude 10.5. – 12.5. 2011 (3dny). 

- kritéria pro přijetí dítěte do MŠ budou rodičům k dispozici u ředitelky MŠ 

- oznámení o termínu zápisu bude vyvěšen v Novém Hrádku a jeho okolí 

 

 

Úkol pro děti  - hádanka:  

Na vysokém stonku z luk obláček si nesl kluk.  

Foukl trochu, foukl víc - a z obláčku není nic. Co je to?      

 

Správná odpověď si opět zaslouží odměnu. 
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