
Vážení rodiče, přátelé, 
dva roky covidu jsme zvládli. Přestali jsme 
se ho bát a naučili se s ním žít. S novým 
jarem ale opět čelíme strachu a nejistotě a 
nevěřícně sledujeme dění na napadené 
Ukrajině. Jak se naučit žít se strachem z 
války skutečně nevíme. Stále ale věříme, že 
naděje je v našich dětech a v humanitě. 
Vychovejme z nich slušné lidi. Hrdé, silné a 
sebevědomé občany, kteří budou schopni 
postarat se o sebe, ale také o druhé. O 
slabší, staré, nemocné, týrané, vystavené 
nespravedlnosti, násilí… Nikdo nejsme 
ostrov.. 

ŠKOLKOVINKY



ZPRÁVIČKY 1.TŘÍDA

Máme již předjaří, ale rádi zavzpomínáme na zimní měsíce. Prosinec jsme začali 
odvážně Mikulášskou nadílkou, tentokrát naštěstí bez čerta. Měl teplotu a kašel 
jako vrata, tak nás navštívili jen hodný anděl s Mikulášem. Moc je potěšily naše 
veselé mikulášské písničky no a tu čertovskou Čertíku Bertíku prý zazpíváme 
čertovi příští rok. Těšení na Ježíška jsme si krátili spoustou výtvarného tvoření, 
koledami, tanečky u stromečku a také nás Krtek seznámil s klasickými vánočními 
tradicemi. Krájení jablíčka bylo napínavé, ale UFF !!! Byla tam hvězdička 

Nadílka pod stromečkem se nám líbila, papíry a obaly z dárečků během chvilky 
létaly kolem stromečku 

V lednu jsme se potkali s důstojnými Třemi Králi a napjatě poslouchali, jak Krtek 
vypráví Myšce jejich legendu. Ten Herodes, ten by tedy zasloužil, viďte! Také jsme 
chtěli být králové, tak jsme si vyrobili koruny, i Tříkrálovou koledu a krásné 
obrázky králů jsme zvládli 

Pak Krtek přivedl Kašpárka se spoustou krásných pohádek.  Za odměnu jsme ho 
namalovali temperami. Když napadlo trošku sněhu, Krtek zavolal Sněhuláka a 
společně  jsme sportovali a čarovali kouzelnou zimu. Na ty zimní radovánky jsme 
ho pořádně oblékli do teplé zimní výbavy. Teple oblečený Krteček šel na 
procházku i do zimního lesa a potkal tam kamarády zvířátka, která v zimě nespí. 
Někteří měli trošku hlad, tak jsme je nakrmili pro ně vhodnou potravou. Všechny 
jsme je spočítali a zacvičili si Pohádku o zvířátkách ze zimního lesa. Velkým 
zážitkem byl výlet do Kladna na výstavu O Krtkovi. Nejvíc se nám tam líbila herna 
Krtkův svět.  

Únor utekl jako voda. Byli jsme hodně doma v postýlkách s nemocí, také naše 
paní učitelka, ale Karneval jsme zvládli a s Krtkem a Večerníčkem si ho užili. 
No a je tu březen 

 Mějte krásné jaro a ahoj zase v červnu. 
                 

Text : paní učitelka Irenka
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ZPRÁVIČKY 2.TŘÍDA

Předvánoční čas jsme si ve školce zpestřili každodenním objevením 
překvapení v adventním kalendáři. Děti vyrobily dárky pro rodiče i na 
adventní trhy, školku vyzdobily malovanými ozdobami a ozdobou z ořechů, a 
poté si domů odnesly i vlastnoručně podepsané přáníčko. Dramatizace 
s maňásky „Jak krtek slaví Vánoce“ měla velký úspěch, stejně jako nadílka 
od Mikuláše a nakonec i vánoční nadílka od Ježíška, který bohužel opět stihl 
uletět, nežli se děti vrátily do herny. 
Velmi děkujeme za cukroví a další občerstvení, které děti přinesly k posezení 
u adventního věnce. 
Vánoční období jsme v lednu ukončili příběhem „O třech králích“, o kterých 
jsme si povídali, zpívali, ale také je vyráběli a tvořili si podle nich vlastní 
korunu. 
Začátek roku pokračoval oblíbeným tématem Z pohádky do pohádky, kdy 
paní učitelka dětem každý den hrála jinou pohádku. Do dramatizace jedné z 
pohádek se velmi aktivně a velkým nadšením zapojily i děti samotné. Další 
týden jsme věnovali zvířátkům v zimě, poznávali jejich stopy a učili se, jak 
zvířátkům v zimě pomáhat. I přes mírnou zimu jsme si vyzkoušeli několik 
pokusů s ledem. 

Navštívili jsme také v Kladenském zámku výstavu o 
Krtečkovi. Měli jsme možnost shlédnout pohádku o 
krtkovi, prohlédnout si vystavené obrázky, pracovnu 
pana Millera a hlavně, což děti ocenily úplně nejvíc, 
užít si chvíli v herně, která vypadala jako „krtkův 
svět“. Velmi zajímavým zakončením návštěvy byla 
prohlídka bývalého dolu na uhlí, kde jsme si kromě 
jiných jedinečných vjemů vyzkoušeli chůzi po 
„slepičích schodech“. 
Konec února jsme si zpestřili krásným KARNEVALEM, 
plným úsměvů, nadšení, tance a radosti! Děkujeme za 
krásné masky na téma „Večerníček“, ve kterých jsme si 
dopoledne ve školce skutečně všichni užili!



FOTOGALERIE 2.TŘÍDA



Tak je za námi dalšího čtvrt roku. Ve třetí třídě jsme si ho pořádně užívali, i když 
nás chodilo méně než obvykle, hlavně v lednu a únoru. Před Vánocemi nás opět 
navštívil Mikuláš, naštěstí dorazil jen s andělem, protože čert ležel v komoře a 
nožky měl nahoře. A pak jsme se všichni dočkali krásné a veselé kuchařské 
besídky pro rodiče a také vánoční nadílky, která byla velmi bohatá. Jsme prostě 
hodné děti a tak jsme si to zasloužili. A po nadílce ve školce jsme už jen 
netrpělivě čekali na toho skutečného Ježíška a chvíli jsme si zkracovali různými 
tradicemi.  

Po Novém roce 2022 jsme vyrazili na dlouho očekávaný výlet za Krtečkem do 
Kladenského zámečku. I když jsme tam už někteří byli, vůbec to nevadilo a prošli 
jsme si i vánočně vyzdobený zámecký park.  

V únoru byla zahájena v Pekingu zimní olympiáda a my jsme si udělali také 
školkovou olympiádu a to se vším všudy. Postavili jsme olympijskou vesnici, 
vztyčili za zvuku olympijské hymny vlajku s kruhy a zapálili jsme olympijský oheň. 
A pak už jsme si masírovali svaly, abychom uspěli v některé z disciplín. Vyzkoušeli 
jsme si běh na lyžích, skoky na lyžích, jízdu na dvojbobu, biatlon, krasobruslení a 
rychlobruslení. Byli jsme moc šikovní a dostali medaile i malé odměny. A protože 
nás zrovna chodilo velmi málo, uspěl každý.  

Po náročné olympiádě už jsme se připravovali na oblíbený karneval, tentokrát ve 
večerníčkových kostýmech. Některé masky byly velmi originální a všichni jsme si 
užili opět veselé soutěže a hlavně dobroty, které nám maminky přichystaly. A to už 
byl konec února a my se snad dočkáme po dvou letech jara ve školce, protože 
poslední dva roky byla školka v jarních měsících zavřená.  

Tak hurá a vítej jaro mezi námi. 

Text : paní ředitelka Lucka
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ZPRÁVIČKY 4. TŘÍDA

Poslední měsíc v roce a adventní dobu jsme si užili se všemi zvyky a 
tradicemi. Čekání na Vánoce si krátili otvíráním okének s překvapením a 
plněním úkolů v adventním kalendáři. Vyvrcholením předvánočním čase byla 
vydařená společná besídka 3. a 4. třídy pro rodiče. 

Zima pomalu končí a my již vyhlížíme první poslíčky jara. Zimních 
radovánek na sněhu a ledu jsme si moc neužili, ale ze školky máme hodně 
nových zážitků a poznatků, vyráběli a malovali jsme pohádkové obrázky, 
čepice, rukavice, ptáčky u krmítka, v tělocvičně uspořádali olympiádu, které 
jsme se zúčastnili s velkým sportovním nasazením. Moc se nám líbilo na 
výletě v Kladenském zámečku, kam jsme se vydali za naším kamarádem 
krtkem a podívali se i do podzemí do dolů - to bylo nových informací a 
zajímavostí o uhlí i krtkovi. 
   
V únoru jsme se moc těšili do divadla Lampion a byli jsme nadšení, pohádka 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký byla povedená, vtipná. 
Únor jsme zakončili karnevalovým týdnem, nemohli jsme se dočkat pátku, 
kdy už vypukne očekávaný večerníčkový karneval. Maminky a babičky 
vyrobily krásné, povedené masky. Připravily výborné občerstvení ( byly 
šikovné, patří jim velké poděkování ). Dopoledne jsme si opravdu užili, 
soutěžili, tančili, mlsali a domů odcházeli spokojení, plní zážitků a v dobré 
náladě. Karneval se vydařil.  
A my už se těšíme, jaké zážitky pro nás připraví jaro.... 

Text :paní učitelka Jana a Káťa 
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VALENTÝNČIN NÁPADNÍK

Jarní dekorace z přírodních materiálů 

Přinášíme inspiraci na hravé tvoření s dřevěnými zajíčky a 

ptáčky. Větve keřů, stálezelených rostlin a suché traviny se 

najdou v každé zahrádce. Obyčejný plecháček osázený hyacintem 

nebo různou zelení také udělá velkou radost a parádu. 

Užijte si tvoření a pochlubte se nám, rádi vaše fotografie 

zveřejníme. 

TEXT: IRENA KADLECOVÁ 
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