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Dne 1.6.2022 byl pro děti připraven Dětský den. Paní učitelky připravily 
pro děti 10 stanovišť, které jsme poté společně s dětmi absolvovali. Na 
stanovištích děti například skákaly panáka, přeskakovaly překážky, házely 
míčky do klauna, shazovaly kuželky nebo jezdily slalom na kolech. Po splnění 
úkolů děti dostaly medaile a odměnu, které si odnesly domů. 



Záchranáři 
 

Ve čtvrtek 2.6.2022 děti navštívily zaměstnanci záchranné služby. Dětem 
ukázaly jak vypadá sanitka uvnitř, co vše tam mohou nalézt a jak se vysouvá 
lehátko. Dětem také řekli základní informace o tom, kdo jezdí se sanitkou a kdy. 
Děti si nejen mohly lehnout na lehátko, ale také sednout za volant a na konci 
prohlídky jim pustili sirénu a světla. Všechny děti byly z návštěvy nadšené.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chovatelé 
 

Dne 3.6.2022 se v místní chovatelně konal den otevřených dveří pro děti   
z mateřské školy. Pro děti tam byly připravené k prohlédnutí zvířata jako je 
například králík, andulka či holub. Děti si mohli pohladit tři bílé zakrslé králíky 
a koťata. Na konci prohlídky děti dostaly omalovánky se zvířaty a nějaké 
dobroty. Dětem se líbilo hlavně hlazení králíčků. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ametyst 
 

Ve středu 8.6.2022 nás navštívila nezisková organizace Ametyst se svým 
programem Léto v zahradě, kdy přiblížily dětem jak chránit naši přírodu. Děti si 
mohly mimo jiné vyzkoušet sbírat pyl z květin a pít nektar, navíc si také 
zopakovali co znají o včelách. Děti se všech aktivit zúčastnily s nadšením, 
protože program byl velice dobře připraven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letní hra 
 

Dne 21.6.2022 předškolní děti a jejich paní učitelky pro nás zorganizovaly 
Cestu za pokladem. Pro děti zde bylo připraveno několik stanovišť jako bylo 
například chytání ryb, kreslení sluníčka, sklouznutí na skluzavce, zazpívání letní 
písničky, třídění obrázků, hod šišek, prolézání tunelem nebo vytleskání slov. Na 
konci cesty děti nalezly poklad, který si poté rozdělily a odnesly domů. Děti       
s chutí plnily všechny aktivity. 

 
 

  
 
 



Divadelní představení 
 

Dne 17.3. jsme u nás ve školce měli možnost zhlédnout divadelní 
představení „O bolavém zoubku“. Pohádka byla pro děti zajímavá, legrační, ale 
hlavně i poučná. Děti se dozvěděly, jak se správně o své zoubky starat, jak je 
správně čistit a hlavně, že by neměly moc mlsat, aby je zoubky nebolely. Ale to 
přece každý určitě ví! 
 

 
 

 
 
 
 



Bubínkování 
 

Dne 6. dubna byl ve školce naplánovaný program „BUBÍNKOVÁNÍ“. 
Zdálo se, že každé z dětí má jinou představu o tom, co nás čeká. 
Bubínek, podle kterého ve školce cvičíme a pochodujeme do rytmu, každý zná, 
ale co se skrývá pod slovem „bubínkování“, to nikdo nevěděl. 
 Až když přišel pan Erik s velkým množstvím bubínků různých velikostí    
i tvarů, hned každý pochopil, co to slovo znamená. 
 Pan Erik na nás sice mluvil anglicky, ale paní, která s ním přijela, nám vše 
přeložila do češtiny a tak všechny děti věděly, že si mohou bubínky půjčit,         
a hlavně, zkusit si na ně zahrát. Každý z bubínků měl jiný zvuk. 

A protože pan Erik pochází z Afriky, pověděl dětem i několik zajímavostí 
z jeho rodné země. A tak měly děti ten den opravdu velký zážitek. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Slet čarodějnic 
 

V pátek 29.4. ráno jsme se sešli ve školce a těšili se na to, jaké z nás 
budou čarodějnice – „A také, že byly!“ 
Nejprve jsme si pověděli o tom, co vlastně je tahle tradice „PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC“. 
 Pak už si všechny přítomné čarodějky vyzkoušely „skok přes ohýnek“      
i jiné kouzelné hry např. „let na opravdovém koštěti“. Nakonec si spolu všichni 
zatancovali. Následovala sladká odměna v podobě strašidelných čarodějnických 



prstů (dárek jedné z maminek), které všem moc chutnaly. Děkujeme rodičům, 
kteří připravili dětem kostýmy na tuhle akci. 
 
 

 



KARNEVAL  

 

Jako každý rok jsme i letos uskutečnili v naší třídě karneval. Ale protože 
jsme třída s názvem „Princezny a princové“, pojali jsme karneval spíše jako 
krásný zámecký ples, kde mohou tančit právě jen princezny a princové. 

 Nejprve jsme požádali rodiče o přípravu oblečení pro děti, pak 
následovala výzdoba prostředí, ve kterém se ples uskutečnil. 

 Nastal den, na který se všichni těšili. Všechny děti, které přišly do školky, 
byly oblečené opravdu jako princové a princezny. A pak už následoval 
opravdový ples. Nejprve byla tzv. promenáda, kdy jsme si mohli všechny krásné 
kostýmy prohlédnout a ohodnotit. Poté už nás čekal tanec, kdy si mohli princové 
vybrat svoji princeznu a naopak. Velkým zpestřením plesu byl „kloboukový 
tanec“, kdy si tanečníci předávali při hudbě klobouk. Poslední, komu zbyl na 
hlavě, bohužel musel hru opustit. Na výherce čekala sladká odměna. 

 Myslím, že se nám zámecký ples letos vydařil, i když jsme opět nemohli 
pozvat rodiče. 

 
 


