
ROZLOUČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ (ŠMOULŮ) S MATEŘSKOU ŠKOLOU 

Ve středu 15.6. se děti rozloučily s mateřskou školou na zahradě školky. 
Na tuto akci se děti dlouho pečlivě připravovaly. Děti nacvičily pozdravení, 
písně a básně. Poté byly pasovány na školáky, dostaly šerpy, knihy s věnováním, 
pamětní list a drobné dárky. Budoucí školáci školce naposledy zamávali a prošli 
„bránou” do školy. Na rozloučení se přišli podívat nejenom rodiče, ale 
i sourozenci a prarodiče. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří dětem 
přinesli spousty dobrého občerstvení. Celé odpoledne se neslo v duchu 
příjemného letního teplého počasí.  



LETNÍ HRA NA ZAHRADĚ MŠ  

 

První letní den, 21.6., starší děti (předškoláci) připravily na zahradě MŠ 
dopoledne plné překvapení pro mladší kamarády a vlastně i pro sebe. Na 
zahradě děti plnily celkem 10 úkolů a po jejich splnění hledaly schovaný poklad. 

 

 

 
 



1.6. 2022, DEN DĚTÍ  

 

Děti oslavily svůj svátek na zahradě MŠ. Počasí nám přálo, děti plnily 
úkoly na jednotlivých stanovištích (skoky v pytli, slalom na odrážedle, chytání 
ryb, hod na panáka, shazování kuželek, …). Po splnění úkolů na děti čekala 
odměna  v podobě medaile a balíček dobrot.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.6. 2022, SANITKA NA ZAHRADĚ MŠ  

 

Rodiče holčičky z MŠ, kteří pracují u záchranné služby Vlčice, nám 
přivezli ukázat „rychlou” sanitku. Děti si mohly prohlédnout její vybavení, 
vyzkoušet si lehátko a zeptat se na práci záchranářů.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3.6. 2022, VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA  

 

V pátek jsme byli pozváni do chovatelského klubu Blovice na výstavu. 
Děti viděly králíky, holuby, slepice, morčata, andulky, …. Mohly si pohladit 
koťátko a malé králíčky. Na závěr dostaly od chovatelů drobné dárky.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7.6. 2022, NÁVŠTĚVA KNIHOVNY  

 

Paní knihovnice si pro děti připravily „výlet do Afriky”. Děti „letěly 
letadlem”, poznávaly zvířata, třídily je podle prostředí, kde žijí (voda, savana, 
prales, …), hledaly cestu k vodě a poslechly si příběhy o zvířatech. Děti se 
nejvíce těšily, až si budou moci samy vybrat knihy a ty si pak prohlédnout.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8.6. 2022, AMETYST – LÉTO V ZAHRADĚ  

 

Děti na zahradě přivítaly Danča a Lada sluneční rozcvičkou. Obě si 
povídaly s dětmi o létu, o významu včel a čmeláků pro zahradu, poslepu si 
vyzkoušely vnímání světla a stínu, zkoušely opylovat zahradu jako to dělá vítr. 
Zkusily si také sbírat pyl pomocí speciálních včelích tlapiček. Nejvíce se dětem 
líbilo sání nektaru z kytiček brčkem a výroba limonády z máty, tymiánu, 
citronu, vody a cukru včetně její ochutnávky. 

 

 

 



VELIKONOČNÍ TRADICE  
 
 

V úterý 5. 4. jsme navštívili s dětmi blovické muzeum. Paní průvodkyně 
nás seznámila s velikonočními tradicemi – dnešními i z dávných dob. Pro děti 
byla připravena dílnička, kde si děti vyrobily beránka a Mořenu, kterou pak 
následně s paní Synáčovou hodily do potoka. Prohlídka se nám všem velmi 
líbila.   
 
 
 
AFRO DEN – BUBÍNKOVÁNÍ  
 

Tento den byl plný hudby, tance, rytmu a veselosti. Do školky nás přijel 
navštívit Erik, který pochází až z daleké Afriky (Ghany). Už jeho typický 
africký vzhled (dlouhé dredy, barevné oblečení, tmavá pleť) děti velmi zaujal. 
Nejdříve nás seznámil s africkými hudebními nástroji (různé velikosti bubínků, 
dřívek atd.), které jsou vyrobeny čistě z přírodních materiálů. Zahrál nám na 
nich různé rytmy. Následně si mohly děti vyzkoušet jednotlivé hudební nástroje 
a zahrát si na nich. Také jsme se dozvěděli i pár zajímavostí z jeho života. Děti 
to velmi bavilo a užily si to. Nakonec jsme vše zakončili africkým tancem, který 
pořádně rozpohyboval nejen děti, ale i některé paní učitelky. 

 
 

 



BESEDA SE SPISOVATELKOU MARKÉTOU 
HARASIMOVOU 
 

Dne 13.4. 2022 nás v MŠ navštívila spisovatelka Markéta Harasimová, 
která je autorkou knihy “Koťátka kočičky Ťapičky”. Děti byly s knihou předem 
seznámeny, proto se rychle vžily do dramatizace poutavého příběhu. Paní 
spisovatelka se převlékla za kočičku Ťapičku a převyprávěla dětem příběh 
koťátek a jejich kamarádů. Na závěr příběhu bylo promítnuto i několik obrázků. 
Děti byly soustředěné, pozorné, dobře odpovídaly na pokládané otázky 
související s příběhem. 

 

 



 



 



 
 
 
 
 



Akce na zahradě Mateřské školy  

 

Ve středu 30.3. 2022 se na zahradě MŠ konala zajímavá akce pro 
předškoláky. Navštívila nás společnost AMETYST. Jedná se o neziskovou 
společnost se sídlem v Prusinách u Nebílov, která se zabývá ekologickou 
výchovou dětí nejrůznějšího věku. Vzdělávací téma se nazývalo “Pěstujeme si 
dobroty”. Děti se nejdříve představily, přivítaly jaro, zahrály si hru na krtky             
a žížaly. Společně jsme si vyrobili speciální pozorovací květináč, který dětem 
pomůže názorně pozorovat růst rostliny (fazole) ze semínka. Další z názorných 
činností bylo zasetí několika bylinek (petržel, řeřicha, pažitka, bazalka atd.). Děti 
se o ně budou ve třídách společně starat a pozorovat jejich růst, pečovat o ně,          
a pak je i ochutnávat. Pomocí obrázků jsme sestavili typický životní cyklus 
rostliny a dále jsme si společně řekli, co všechno rostlinka ke svému růstu 
potřebuje. Tento program a celý jeho obsah byl velmi zajímavý, byl pro děti 
poučný a motivující, a musíme říci, že i přes nepřízeň počasí jsme si ho všichni 
užili. Poděkování patří i rodičům, kteří na tento den děti vhodně oblékli. 

 

 
 



KARNEVAL  

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále! Takto jsme letos v naší 
Šmoulí třídě přivítali karneval. Rodiče s dětmi přípravu nepodcenili, připravili 
nebo vyrobili krásné různorodé a nápadité masky. Nechyběli tak Superhrdinové, 
Ledová královna, Robot, Beruška a spousty dalších krásných masek. Ani paní 
učitelky nezahálely a na malou chvilku se proměnily ve   dva nešiky Pata a Mata 
a veselého Klauna. Děti si tento den plný různých her (házení míčků do pusy 
velikého klauna, tanec ve dvojicích s balonkem uprostřed atd. …) velmi užily. 
Vše jsme zakončili pořádnou karnevalovou diskotékou. 

Ahoj!   Vaši Šmoulové 

 

 



 


