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LÉTOLÉTOLÉTOLÉTO 

ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY  

A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na 

léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat, až si v září nasadí aktovky a usednou do 

lavic ve „velké“ škole.  

Hodně jsme se toho naučili a společně prožili, ale spousta zážitků nás ještě čeká.  

 

Nejdříve jsme si společně nabarvili vajíčka a užili si  Velikonoce. Hned po nich, v pondělí 8. 

4., za námi přijelo divadlo s pohádkou „Chytrá Horákyně“ a od 17. 4. jezdíme každou středu 

s předškoláky do plavecké školy, kde se děti naučí nejen nebát vody, ale i základy plavání.     

A hlavně si spolu užijí spoustu legrace. 

V úterý 30. 4. jsme byli společně s dětmi ze základní školy v kině na besedě o indiánech, kteří 

žijí v Kanadě. 

Abychom si mohli chodit hrát na školní zahradu, museli jsme ji nejdřív uhrabat a očistit nejen 

od listí, ale i od krtčích hromádek. Připravili jsme si ohniště, židličky a v pískovišti máme 

nový písek. 

Také jsme se pečlivě připravovali na Svátek maminek. Zasadili jsme fialky, o které jsme se 

celý měsíc starali a vyrobili dáreček s přáníčkem. Nejkrásnější dárek jsme pak dali 

maminkám v den jejich svátku v neděli 12. května, kdy jsme nejen jim, ale i tatínkům, 

babičkám, dědečkům, … v kině ukázali, jak jsme šikovní a co všechno už umíme. 

Ve čtvrtek 30. 5. jsme měli naplánovaný výlet za zvířátky do ZOO ve Dvoře Králové nad 

Labem. Bohužel nám letos počasí vůbec nepřeje, takže jsme naši cestu, na kterou se všichni 

moc těšili, museli kvůli velkému dešti zrušit. O výlet ale děti nepřijdou. Podle počasí 

vyrazíme do zooparku v Častolovicích, kde jsme už sice jednou byli, ale dětem se tam moc 

líbilo, nebo se půjdeme pěšky podívat na farmu na Bydlo. 

 

PŘIPRAVUJEME  

V pondělí 3. 5. společně oslavíme Den dětí. Půjdeme do kina na kreslené pohádky a čeká nás 

také sladké překvapení. V úterý 4. 6. budeme pokračovat v oslavách a půjdeme za panem 

hajným do lesa. Pan hajný nás navštívil už v lednu v mateřské škole a všichni se těšíme, jaké 

povídání, hry a soutěže si pro nás připravil tentokrát. (V případě nepříznivého počasí termín 

posuneme.) 



Stejně jako každý rok, vystavíme i letos tablo našich předškoláků na úřadu Městyse v Novém 

Hrádku. 

Ze čtvrtka 13. 6. na pátek 14. 6. budeme spát s předškoláky, kteří jdou do školy ve školce. 

Čeká nás tradiční opékání párků, stezka odvahy, hledání pokladu a ráno příprava snídaně 

nejen pro sebe, ale i pro mladší kamarády. Veškeré informace týkající se přespání včas 

sdělíme. 

V týdnu od 17. 6. do 21. 6. ukončíme celoroční projekt „S Frymbulínem za poznáním“                

a budeme hledat zlaté kapradí s pokladem. Den upřesníme podle aktuálního počasí. 

Po celý červen budeme s předškoláky připravovat vystoupení na každoroční školní akademii, 

na které budou naše děti ošerpovány a přivítány zástupcem ZŠ. Vše vypukne v úterý 25. 6. v 

kině, kdy ráno od 10. 00 hodin proběhne veřejná generálka a od 15. 30 hodin pak hlavní 

vystoupení.  

Podrobnosti opět včas sdělíme. 

 

Do konce školního roku nás čekají tato témata: 

Červenervenervenerven                            

FrymbulíFrymbulíFrymbulíFrymbulín cestuje a tn cestuje a tn cestuje a tn cestuje a těšíšíšíší    se na prse na prse na prse na práááázdninyzdninyzdninyzdniny 

Život v moři  

Děti mají svátek 

Louka jako domeček - luční květiny, hmyz 

Hurá prázdniny     

    

Jednotlivá témata jsou rozpracovaná v třídních programech, které jsou k nahlédnutí ve 
třídách. 

 

 

 

 



 

 

 

Narozeniny oslaví 

Červen 

Verunka Machová  2. 6. 

Vandi-ka Machová  3. 6. 

Filípek povolný  14. 6. 

Esterka Martínková  21. 6. 

Agátka Hlavá-ková  23. 6. 

Červenec 

Tobiášek Raule  15. 7. 

Nikolka Knoulichová 31. 7. 

Srpen 

Vendulka Votroubková 3. 8. 

Dane-ek Hrubý  6. 8. 

Marcelka Je-ková  13. 8. 

Natálka Runštuková 20. 8. 

Páťa Korman   20. 8. 

Laduška Jirounková   27. 8. 

 

 



 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY  

Ani jsme se nenadáli a prázdniny nám klepou na dveře. Za celý školní rok jsme si s našimi 

dětmi užili spoustu krásných chvil, prožívali radosti i životní změny a snažili se hledat 

společnou cestu. Deset měsíců není hodně ani málo. Je to tak akorát na poděkování všem, 

kteří jste se na nás usmívali, věřili nám a projevovali úctu k pedagogické práci. Byli jsme tu 

„dobrá parta“, proto se nám bude těžko loučit s našimi kamarády, kteří půjdou po prázdninách 

do školy. Předškolákům končí doba bezstarostného hraní a nastanou školní povinnosti. Proto 

jim přejeme, aby se jim ve škole líbilo a hlavně dařilo, a aby našli spoustu nových kamarádů. 

 

  

1. V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena, jako každý rok, 1 měsíc, a to od pondělí 

15. 7. 2013 do neděle 11. 8. 2013. Ve školce se opět sejdeme v pondělí 12. 8. 2013. 

Po celou dobu letních prázdnin bude provoz mateřské školy omezen z důvodu drobných oprav 

a úprav v prostorách MŠ a vybírání dovolené pedagogických pracovníků. 

 

    Všem přejeme klidnou dovolenou a léto plné sluníčka 

       Kolektiv MŠ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pruhovaná s broskvemi 

Potřebujete: 4 vejce, 65 g cukru krupice, 100 g hladké mouky, špetku soli, lžičku prášku do 
pečiva, 4 lžíce kakaa, 250 g tvarohu, 100 ml smetany ke šlehání, 2 čerstvé nebo kompotované 
broskve. 

Ovoce do náplně zvolte podle sebe 

Postup: Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Bílky vyšlehejte se špetkou soli v tuhý sníh, 
žloutky zase umíchejte s cukrem. Ke žloutkům přidejte mouku smíchanou s práškem do 
pečiva, sníh, a zlehka stěrkou vše spojte v krásné nadýchané těsto. Polovinu oddělte stranou a 
do zbytku přidejte kakao. Plech vyložte pečicím papírem a těsty naplňte silnější igelitové 
sáčky. Odstřihněte růžek u kakaového těsta a na plech s pečicím papírem stříkejte šikmo 
pruhy, v rozestupu asi 1,5 cm. Mezery pak obdobně vyplňte světlým těstem. 

Roládu vložte do trouby a při 180 stupňích Celsia pečte asi 8 minut. Po upečení piškot 
smotejte! Když vychladne, smíchejte tvaroh, vyšlehanou smetanu a nakrájené broskve, a 
krémem ji z vnitřní strany potřete. Zpět zabalte, nechte vychladit 

 

 

 


