
Jako správné ženy jsme s každým virem, 
bakterií a bacilem řádně zatočily! 

 

 
Všechny hračky a pomůcky jsme vydezinfikovaly a 
další odborná desinfekce vnitřních prostor nás 
čeká v nejbližší době.  

 

 

ŠKOLKOVINKY 
     Měsíční zpravodaj Mateřské školy Valentýnka 



Taťkové, mamky, babičky a dědečkové, 

je jasné, že v této situaci nemůžeme přinášet informace ze tříd. Proto jsme se rozhodly, že vám 
přineseme pár námětů a tipů, jak trávit volný čas s dětmi doma i v přírodě. Neberte to, prosím, jako 
povinné úkoly, víme, že máte dost starostí s doučováním starších dětí, Home Officem a péčí o 
domácnost. Je na vás, jestli dětem stránky zprostředkujete či nikoli. Budeme samozřejmě rády, pokud 
nám zašlete na náš email: msvalentynka.hrebec@seznam.cz, fotografie výrobků dětí nebo fotografie z 
aktivit, které spolu děláte. Tyto fotografie budou použity v dalším čísle našeho časopisu. Předem 
děkujeme za zpětnou vazbu. 

Milé děti, 

moc se nám po vás stýská a tak jsme pro vás připravily několik úkolů, které můžete společně s 
bráškou, maminkou, babičkou nebo dědečkem plnit.  

Nejdříve něco z hygieny a prevence 
1. Už si umíte pořádně umýt ruce, aby na vás zlé viry nemohly? 

Níže máte návod, jak na to :-)  

2. Ruce máme umyté a teď si zakryjeme ústa a nos rouškou.  

Báseň pro děti a dospělé 
Dvě gumičky za má ouška, 
nosík teď mi schová rouška. 
Mám zakrytou i pusinku, 
stále vidím maminku.  
Smějí se jí očka, 
v roušce je teď kočka. 

Když kráčíme společně, 
můžem dýchat bezpečně. 
Nosík vždy schovaný mám, 
očkama se usmívám. 

Poslyšte, dospělí i děti!! 
Roušky teďka letí! 
Děláme to pro babičku, 
 pro dědečka i tetičku. 
Rouškou druhé ochráníme 
a brzy se snad uvidíme. :-) 
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3. A teď si ukážeme, co s viry udělá mýdlo! 

Udělej si pokus:-) 

1. Do mističky dej vodu 

2. Pocukruj pepřem ( to jsou viry) 

3. Namoč prst do vody a vyndej. Bacily se na něj přilepily. Víš proč? 

4. A teď namoč prst do tekutého mýdla a namoč do vody. 

5. A co se stalo s viry teď?? :-) 

 

Jaro už je tu a s ním i Velikonoce   
1. Přečtěte si pohádku o kohoutkovi a slepičce 

Kdybyste nemohli přečíst, zkuste ji vyprávět sami s maminkou. 

 



2. Vybarvěte si omalovánku. Rodiče vám poradí barvy jednotlivých symbolů.  Stařší děti vybarvěte 
podle symbolů, mladší mohou podle sebe. 



3. Vyber správné mládě a pojmenuj celou zvířecí rodinu. Říkejte si i další druhy zvířátek.  

Jestli chceš, vybarvi si je:-) 



4. Najdi mamince koze cestu k jejím kůzlátkům  

Zkuste odpovědět na otázky: Kam odešla maminka koza? Kdo překvapil kůzlátka? Co jim vlk za vrátky 
říkal? Jak na něj kůzlátka vyzrála? Jak by si se zachoval ty, kdyby někdo cizí zazvonil u dvěří a ty jsi 
byl/a sam/a doma? 

 



A teď hurá ven na procházku!  

1.  Najděte na procházce všechny tyto věci. Hodně foťte :-)! 

2. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Protože nestihneme uspořádat soutěže v jízdě na kolech, 
tak trénujte sami na kole, tříkolce, koloběžce: Jízdu na čas, slalom, jízda v terénu. Samolepky si pak 
dolepíme ve školce.  



3. S ježečkem Marečkem si můžete zatrénovat s míčem: Kopání s míčem za běhu, běh a střílení na 
branku, slalom s míčem, hod na cíl vrchním obloukem.  

Další aktivity, které můžete vyzkoušet: 

Zasaď semínka řeřichy, čočky, nebo osení a pozoruj, jak roste.  

Upeč s maminkou nějakou dobrotu-rohlíky, bábovku nebo perníky. 

Vyrob si domácí modelínu viz. potup níže 

Ozdob si velikonoční vajíčka, vyfoť je a pošlete nám je na email :-) 

A pro koho by to bylo málo, může využít média: 

Déčko - hry, videa a pořady pro nejmenší 

Barevné kamínky s.r.o. - online výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička ( do 

odvolání zdarma) 

Program včelka - interaktivní program na vnímání textu, porozumění a čtení ( teď zdarma) 

Facebook. Com /kladnožije - program na týden, online koncerty, divadla, jóga, dílny z obýváku 

Nakladatelství Portál - www.obchod.portal.cz - pracovní listy zdarma ke stažení 

http://portal.cz


Domácí modelína 

Osobně jsme vyzkoušely a podrobně nafotily :-) 

Co budeš potřebovat: 

- 300ml vody 
- 2 lžíce octa 
- 1 lžíce oleje 
- 75g soli 
- 150 g hladké nebo polohrubé mouky 
- můžeš přidat potravinářské barvivo  
Postup: 

- Vše tekuté slej k sobě, vše sypké smíchej. 

- Připrav teflonovou pánev a na mírném ohni všechny suroviny rozmíchej.  

- Přidej barvivo 

- A pořádně míchej, až se ze směsi začne tvořit velká lepivá koule. Pořád prohřívej, dokud nepřestane 
směs lepit. Poté dej pánev stranou a nech vychladnout. Hotovo :-)  

Modelínu lze uchovat v plastové krabičce s víčkem v lednici. Je zdravotně nezávadná, ale dětem stejně 
chutnat nebude :-) 
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Vaše redakce 

Mgr. Lucie Kušková  
Dominika Nobilisová 




