
Cvrčci 

Karneval 

Dne 24.2.2022 se v naší Mateřské škole Sluníčko pořádal jako každý rok karneval. Letošní rok měly 

nejmenší děti zajímavé a pestré karnevalové masky. Mohly jsme vidět například princezny, berušky a 

motýlky, piráty, průvodčí vlaku, kostlivce a další masky. Děti si karneval velmi užily a po 

karnevalovém bále s hudbou, měly možnost si zasoutěžit. Všechny děti vyhrály diplom o nejhezčí 

masku karnevalu.  



Čarodějnický rej 

 
Dne 29.4.2022 se děti zúčastnily oslavy Čarodějnic. Pro děti byly připraveny soutěžní hry na školní zahradě 

a různá stanoviště, která postupně plnila. Jednalo se o míchání barev a lektvarů pro čarodějnici, přenášení 

předmětů, stavění ohniště pro čarodějnici a let na koštěti. Děti měly čarodějnické kostýmy a soutěže si 

velmi užily. Nejvíce děti bavilo míchání barev a let na koštěti. 

  



 

Oslava Velikonoc 

 

Nejmenší děti ze třídy cvrčků se na Velikonoce velmi těšily, a proto jsme si předem zasadily 

Velikonoční osení, ze kterého nám do týdne začala růst velikonoční travička. S dětmi jsme vyráběli 

 

papírová velikonoční vajíčka, která jsme tiskli bublinkovou fólií. 

Děti si dále zkoušely vyobrazovat z pět víček velikonoční vajíčka 

podle barev. 

Děti na procházce pozorovaly velikonoční výzdobu v podobě 

velikonočního stromečku, který byl ověšen velikonočními vajíčky. 

Vyzdobenou třídu jsme měly těmito ručně vyrobenými slepičkami s 

barevnými vajíčky.  

 

 

 

 



Motýlci 

Indiánský týden 

Součástí oslav Dne dětí ve školce byl indiánský týden. Děti se seznámily s životem indiánských kmenů. 

Vyrobily si indiánské čelenky a zdobily trička prstovými barvami. Zatančily si bojový tanec s tomahawki. Na 

zahradě MŠ plnily úkoly a odměnou jim byl nalezený poklad.  

 



Besídka ke dni matek 

  

Ve středu 11.5. jsme pozvali po dlouhé době, kdy se nemohly konat žádné akce v MŠ rodiče do naší třídy. 

S dětmi jsme připravili program plný básniček, písniček a tanečků. Potěšili jsme nejen maminky, ale i 

všechny diváky. Besídka se povedla a děti byly odměněny zaslouženým potleskem. Nakonec maminky dostaly 

i malé dárečky, které děti ručně vyrobily.  



Návštěvy knihovny 

 

Na jaře jsme začali navštěvovat knihovnu ve Formánkově ulici. Paní knihovnice pro nás vždy připravila 

zajímavé čtení k vybranému tématu. Po společném vyprávění přišlo na řadu prohlížení knih, které si děti 

samy vybraly. 

  



Včeličky 

„Cvičíme a sportujeme, o své tělo pečujeme“ – ve Včeličkách to žije 

 

V naší třídě se celý rok zaměřujeme na zvyšování 

celkové kondice u dětí. Učíme je správně dýchat 

při 

cvičení, přirozeným způsobem řešíme vzájemnou 

interakci jedince a okolí. Těšíme se z hezkých 

zážitků při 

relaxaci. Rozvíjíme pohybové dovednosti 

v oblasti jemné a hrubé motoriky, koordinaci 

pohybu svého těla. 

Cvičíme zdravotní cviky, dětskou jógu, cviky na 

správné držení těla. Nezapomínáme ani na dechová cvičení 

(průdušková masáž, relaxační cvičení). Seznamujeme děti se základními prvky dětské jógy – jóga hravá, 

prstová, pohádková, oční cviky. Navštěvujeme pravidelně tělocvičnu v Třebši, kde se zaměřujeme na 

cvičení, které ve třídách nelze uskutečnit. Houpání na kruzích – učíme děti, aby samy zvládly se houpat 



v sedě i ve stoje. Tato aktivita je velmi oblíbená. Skáčeme na velké trampolíně. Cvičíme na lavičce, 

žebřinách – posilovací cviky. 

Zdokonalujeme kotoul vpřed. Závodíme v družstvech slalom, běh, skoky snožmo, skoky na jedné noze. Děti 

si cvičení v tělocvičně vždy moc užijí a těší se na další návštěvu. V červnu cvičíme 8.6. a 15.6. 

Pohyb mají děti v dopoledních i odpoledních hodinách v rámci procházky i na školním hřišti a zahradě. Příští 

školní rok se těšíme na pobyt na škole v přírodě, kde se budeme věnovat turistice. Všem přejeme hezké 

prožití prázdnin a v září se budeme opět těšit.  

 



Projekt „Co se děje v trávě“ 

 

Tak máme léto, příroda se ukazuje v plné parádě. 

Květiny kvetou, v trávě to bzučí, slunce hřejivě svítí 

a včelka létá z květu na květ… 

Nedávno jme si vyprávěli o hmyzu. Rodiče nám 

připravili encyklopedie, které jsme si pročítali. Toník 

donesl lupu i se světlem, proto jsme si mohli 

prohlédnout chlupaté nohy sršně, rohy nosorožíka, 

kterého objevil jeden tatínek na pokojové květině. 

Také už víme, jak vypadá včelí plást a kam včely 

ukládají med. Nebojíme se ani sklípkana. Ten se svlékal, protože povyrostl a jeho „svlečku“ máme ve třídě. 

Při vycházce jsme pozorovali motýly, o nich toho víme nejvíc. Motýl naklade na list, který chutná jeho 

housenkám, malá vajíčka. Ta se vylíhnou, housenka se vykrmí, zakuklí a je tu nový motýl. Krásné obrázky 

motýlů máme na nástěnce, kouzlili jsme s barevnou skvrnou. Naše parta se nebojí pavouků, nosí přece štěstí. 

Umíme chytit hmyz, pozorně si ho prohlédneme a pustíme potom do přírody. Víme přece, že vše živé musíme 

chránit. A ty už motýlku leť! 

 

 



Rozdělení třídy Včeliček 

 

Po zdárném dokončení hospodářské budovy s ředitelnou, školní jídelnou a zázemím pro zájmové kroužky 

„malou školičkou“ od srpna roku 2021 pokračuje v naší školce rekonstrukce, zaměřená nejprve na pavilon A 

(třída Cvrčků a Motýlků). Od dubna se přesouvá na pavilon B a C. Naše děti jsou v náhradních prostorách 

v ZŠ (3 třídy nejstarších dětí), po dokončení prvního pavilonu a spojovací chodby se nejmladší děti vrací do 

pavilonu A.  

S třídou Včeliček je naplánováno jako jediné možné řešení rozdělení dětí stěhování do MŠ Třebeš a do „malé 

školičky“. I když se tento návrh zdál zpočátku pro některé rodiče nepřijatelný, myslíme si, že je nyní vše 

v pořádku. Snažily jsme se o praktické a útulné zařízení tříd. Děti se v novém prostředí ihned adaptovaly, 

kolektiv je při počtu 12 a 13 dětí více stmelený, vše probíhá jako ve větší rodině. Děti nové učitelky p. Janu 

Matyáskovou a p. Janu Machkovou dobře přijaly a mají je rády. Po „těžkých dobách“ s covidovými opatřeními 

se rodiče vzhledem k uspořádání šaten účastní při ranních hrách a při práci v centrech veškerého dění, nosí 

nám knihy a názorné pomůcky k daným tématům. Mají možnost pozorovat situaci v herně i ve třídě, pohovořit 

s námi učitelkami, ale i s kamarády svých ratolestí.  



Vzhledem k počtu dětí ve třídě máme možnost vše s dětmi maximálně procvičit, je vidět, jak se všestranně 

rozvíjejí. Každou středu se obě „party“ setkávají na hřišti, společně jsme si zařádili na čarodějnice, 

absolvovali výlet do Pohádkové vesničky, zacvičili si v tělocvičně. Naše třída se zrekonstruuje a potom se 

jako Berušky zase sejdeme v novém krásném prostředí.     

 

  



Mravenečci 

 

Třída Mravenečků se letos také dočkala a náš pavilon byl na řadě s rekonstrukcí. Proto jsme se koncem 

března přestěhovali na ZŠ Štefánikova. Díky našemu nábytku, našim hračkám a stejným paním učitelkám se 

třída téměř podobá třídě původní. Děti se, až na výjimky rychle přizpůsobily na nové prostředí i jiný režim, 

který se týká např. denního docházení na obědy do naší MŠ Sluníčko. V odpoledních hodinách chodíme s dětmi 

na školní hřiště, kde mají k dispozici hřiště i dřevěné herní prvky. Přestože jsme si zvykli, už se všichni těšíme 

zpět do naší opravené a zmodernizované školky do klidnějšího a dětem lépe přizpůsobeného prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Účast ve výtvarných soutěžích 

 

Děti z naší třídy společně s dětmi z Berušek a Světlušek se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané MŠ 

Kamarád. Téma „Louka – hmyzí říše“ mohly zpracovat libovolnou technikou. Obrázky je od 13. 5. 2022 možné 

shlédnout na veřejné výstavě v Městské knihovně ve Wonkově ulici v oddělení U Velryby. 

Další výtvarnou soutěží, do které se naše děti zapojily bylo téma „Pohádka“. Jejich výkresy tentokrát 

putovaly až do Havířova a na vyhodnocení soutěže si počkáme až do září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čarodějnice 

 

Jako každý rok i letos jsme si užili čarodějnice se vším všudy. Děti vymýšlely nová zaříkávadla, vařily 

čarodějné lektvary, malovaly čarodějnice, počítaly netopýry, kreslily pavučiny…zkrátka učily se vše jako ve 

správné čarodějné školce      . A nakonec jsme to vše završily čarodějnými soutěžemi na zahradě školy. Na 

stanovištích si děti vyzkoušely let na koštěti, namotávání netopýra na provázku, umísťování určeného počtu 

pavouků na pavučinu apod. My si to prostě umíme užít! 

 

 

 

  

 

 

 

  



Berušky                       

Besídka pro rodiny 

Poté, co se konečně skončilo se všemi zákazy, příkazy a omezeními, potom, co jsme se konečně začali všichni 

postupně uzdravovat, se také věci v naší třídě začaly pomalu vracet do starých kolejí. I když jsme se ještě 

nepotkávali stále v plném počtu, přece jenom se nám podařilo pracovat tak, abychom se mohli v našem 

předškoláckém snažení posunovat alespoň trochu dál. A tak se nám mimo jiné například podařilo secvičit fajn 

program na naše setkání s rodinami, kde jsme nejen zahráli pohádku F. Hrubína Kuřátko a obilí, ale také 

zazpívali několik písniček možným členům širší rodiny. 

 



Nakonec jsme mamkám a tatínkům předali netradiční dárečky a se zatajeným dechem jsme čekali, co na ně 

řeknou. Móóóc nás potěšilo, když jsme viděli, že byli nejen dojatí, ale také, že je i pobavily. Do papírových 

krabiček, které jsme si sami vytvořili, jsme totiž schovali srdíčka, čtyřlístky nebo rybičky, na nichž byly 

sepsány důvody, proč máme naše rodiče rádi. Paní učitelky pak zaujala hlavně skutečnost, že pro nás nebyl 

vůbec problém najít 5 důvodů, proč máme rádi svou mamku/svého taťku. Spíš byla škoda, že jsme těch důvodů 

nenapsali ještě víc. Besídka se nám opravdu vydařila a děkujeme tímto i mamince Leontýnky, která ze svého 

vlastního videa, natočeného při naší produkci, vytvořila záznam, který snad už bude v těchto dnech možné 

zhlédnout na stránkách MŠ. 

 

Týden na téma Módní návrhář 

 

Tak tenhle týden se fakt povedl. S písničkou o klukovi, který chce být módním návrhářem, jsme prošli celý 

týden a užili jsme si v něm spoustu legrace. Ale zároveň jsme se dozvěděli mnoho nového a procvičili jsme si 

věci a znalosti, které se nám mohou hodit. Takže např. už víme, co to bylo fiží a k čemu sloužilo, co najdeme 

v módním časopise Vogue, proč je většina modelek tak strašně hubená nebo proč je důležité postavit si salón 

na dobré adrese, také že hlavním městem módy je Paříž a kde toto město leží. Naučili jsme se rozlišovat 

různé textilní materiály a určit, na jaký druh oblečení je ten který vhodný. Umíme i brát míry na triko či 

kalhoty. Nejvíc nás bavily módní přehlídky, které jsme připravovali ve skupinách, kde se jeden z nás stal 

módním návrhářem, druhý moderoval předvádění kolekce na zadané téma a ostatní byli modely či modelky 



předvádějící danou kolekci na improvizovaném molu. Paní učitelky nám stále ztěžovaly témata a my jsme se 

s nimi popasovali podle jejich hodnocení fakt dobře. 

 

 

Rodiče si pak na chodbě před naší třídou mohli prohlédnout celou námi navrženou letní kolekci – námořnická 

trika s aplikacemi, dívčí plavky nebo úžasné plážové pantofle. A abyste i někteří z vás – především rodiče 

předškoláků – mohli z tohoto úžasného týdne něco mít, prozradíme vám, že ústřední písničku zazpíváme i na 

rozloučení s předškoláky. 

 

 

Módní přehlídka na téma Letní louka. Autorka návrhů Majda, moderátor přehlídky Péťa, 

modelky Vanny, Rosie, Annie, Carol a Ann 

 



Kreslení v plenéru 

 

V květnu jsme se konečně také mohli vydat trochu víc prozkoumat naše rodné město. Dostali jsme se při 

našem výletu do centra na místa, která jsme někteří z nás ještě nikdy nenavštívili. Prozkoumali jsme hradby, 

ze kterých bylo docela daleko vidět, viděli jsme soutok Labe a Orlice z úplně jiného úhlu, ujasnili jsme si 

funkci Zimního stadiónu, našli jsme starou cirkusovou maringotku i starou lucernu, která ještě pamatuje jiné 

zdroje svícení, než používá dnes. Dozvěděli jsme se, co je vitráž.  Cílem našeho putování však bylo Velké 

náměstí a jeho stará architektura. U katedrály jsme se v krásném slunečném počasí rozesadili a uhlem či 

rudkou jme se snažili zachytit tu starou krásu, které naše oči vidí možná ještě jinak než ty dospělácké. Není 

to někdy jednoduché přenést toto vidění na papír, ale povedlo se. Jsme rádi, že námi nakreslené stavby 

vystavené na nástěnkách u naší třídy rodiče poznali a moc se jim líbily.  

Stará cirkusová maringotka v centru Hradce Králové 



Světlušky 
 

Světlušky objevují svět…. 

 
Třída Světlušek se tento školní rok zapojila do 

celoročního programu “S KRTKEM “ pořádaného  

ekologickým  střediskem v HK- Sever. Scházeli 

jsme se přímo v lese, kde jsme se seznámili s 

vývojem lesa, rostlinami a živočichy v jeho 

jednotlivých patrech, na některé z nich jsme si 

zahráli a pokusili se vypátrat důkazy o jejich 

přítomnosti. Víme, kdo je v lese, kdo se stará o 

les, jak se máme chovat v lese a jak les chránit.  
 

 

 

 

Světlušky jako ryby ve vodě 

 
  Nevěříte? I když se na začátku roku s troškou 

nedůvěry spíš plácaly ve vodě a s pomocí plaveckých pásů 

se snažily napodobit prsa a žabičky,…. Tak ke konci roku 

se s přehledem udrží na vodě bez jakýchkoli plaveckých 

pomůcek, skáčí do vody s obrovskou radostí a plavou 

neúnavně jako delfíni : je libo znak, prsa, kraul? Pro 

Světlušky už to není problém. 


