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ZÁŘÍ 2020 - NA LÉTO JDE STÁŘÍ 
 

ZÁŘÍ BYLO VELMI TEPLÉ A BEZ DEŠTĚ, COŽ NÁM UMOŽŃOVALO BÝT CO NEJVÍCE 

VENKU. A TAKÉ JSME SI TO PATŘIČNĚ UŽILI. PRVNÍ DNY ŠKOLKY BYLY HODNĚ 

SEZNAMOVACÍ. NEJEN ŽE SE VELMI ZMĚNILO SLOŽENÍ PEDAGOGŮ, ALE HODNĚ 

DĚTÍ NÁM TAKÉ ODEŠLO DO ŠKOLY A PŘIBYLY NOVÉ. VŠICHNI JSME SE VŠAK 

SKAMARÁDILI A PRVNÍ MĚSÍC NÁM PROBĚHL VELMI PŘÍJEMNĚ. POZNÁVALI JSME 

ŠKOLKU A JEJÍ OKOLÍ VČETNĚ FAUNY A FLÓRY. SBÍRALI POSLEDNÍ DOZRÁVAJÍCÍ 

PLODY Z KTERÝCH JSME SI I NĚCO DOBRÉHO UVAŘILI. UŽILI SI OSLAVU 

HOJNOSTI A SVATÉHO VÁCLAVA. HODNĚ JSME TVOŘILI, VYRÁBĚLI ZÁŽITKOVÉ 

SEŠÍTKY A ZÁVĚREM MĚSÍCE CHYTALI LÉTAJÍCÍ PAVUČINKY BABÍHO LÉTA. 

 

 

1.-4. 9. První týden ve školce 

Všichni se seznamujeme navzájem. Hrajeme seznamovací hry, učíme se vítací a 

obědovou básničku. Prozkoumáváme okolí a povídáme si o bezpečnosti. Také 

vyrážíme na první obchůzky po okolí a vyrábíme si zážitkové sešítky. Koncem 

týdne se vzájemně potkáváme na Oslavě hojnosti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

OSLAVA HOJNOSTI 



Soutěž o nejpovedenější dobrotu. Vítěz vyhrává hodnotné ceny. Děti z Lístků 

také přidaly ruce k dílu a upekly jablečný závin. Podívaly se, jak se moštuje 

starým způsobem, ze semínka si vytvořily vlastí ovesnou vločku a nebo si z 

jablíčka mohly vytvořit myšku. 

 

 

 

 

 

 

7.-11. 9. Skřítci - stromy a naše značka 



Naše celoroční téma, kterému se budeme průběžně věnovat. Navštívili nás 

skřítci, kteří budou potřebovat s tímto tématem pomoct, protože o stromech nic 

nevědí.Základem pro náš projekt je veliký namalovaný strom. V průběhu tohoto 

týdne se děti učily poznávat jednotlivé druhy stromů včetně jejich plodů u nás v 

Klíčku a jeho okolí a především si poznat svou vlastní značku v šatně na 

boxíkách. Koncem týdne jsme navíc navštívili i místní muzeum s tématickou 

výstavou: “Co se nese v lese.”  

 

 

 

 

14.-18. 9. Dožínky 



Léto se pomalu chýlí ke konci a my s dětmi sklízíme co se dá. Poznáváme plody 

hmatem, čichem i chutí, vymýšlíme všelijaká jídla a některé plody zkoumáme i 

uvnitř. Sušíme houby a jablka, louskáme oříšky a navlékáme jeřabiny. Hrajeme 

si s kaštany a divadelně ztvárňujeme pohádkovou hru O veliké řepě. 

 

 
 

 

21.-.25.9. Sv. Václav 



Vyprávíme dětem příběh o sv. Václavovi a pokoušíme se vyrobit velkou 

dřevěnou sochu koně, na kterou si děti budou moci sednout. Po celý týden také 

všude s sebou nosíme praporec podobný tomu Václavovému. Vyrábíme meče, 

štíty, koruny, abychom se mohli pustit do rytířských soubojů a také se jdeme 

podívat na největší skvost České republiky - palladium umístěné zde ve Staré 

Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

28.9.-.2.10. Babí léto a sv. Michael 



Stavíme z písku velikého pavouka křižáka. Hrajeme hru na mouchy a pavouky a 

pěkně u toho bzučíme. Hledáme temné kouty a lupou pozorujeme pavouky a 

jejich sítě, které si pak zkousíme i vyrobit. Čteme pohádku o pavoučkovi 

Čendovi. Konec týdne věnujeme sv. Michaelovi. Jdeme s dětmi prozkoumat 

místní křoviny, zda někde nějakého toho draka nenalezneme. Děti s mečem a 

odvahou se pouští sami jeden po druhém lesíkem, kde nachází draka i s 

pokladem. Poráží svůj strach a hrdě si odnáší odměnu. Také začíná keramika. 

 

 

 
 

ŘÍJEN 2020 - LÁKÁ I KDYŽ FOUKÁ 



 

ŘÍJNOVÁ PRANOSTIKA ŘÍKÁ: “TEPLÉ ZÁŘÍ, ŘÍJEN SE MRAČÍ”. NĚCO PRAVDY NA 

TOM BYLO, PROTOŽE MRAKŮ BYLO DOST A POMĚRNĚ I DOST PRŠELO. ALE DO 

NAŠEHO TÉMATU O POČASÍ SE TO HODILO. ZAHRÁLI JSME SI NA METEOROLOGY 

A PŘEDPOVÍDALI POČASÍ STEJNĚ JAKO NAŠI PŘEDKOVÉ BEZ PŘÍSTROJŮ. 

VYROBILI JSME SI BAROMETR A VĚTRNÝ RUKÁV. V DALŠÍCH TÝDNECH JSME 

POZNÁVALI STROMY, ZKOUMALI DOUPÁTKA ZVÍŘÁTEK A ZJIŠŤOVALI, CO 

VŠECHNO POTŘEBUJÍ NA ZIMU, ABY PŘEŽILA, PEKLI NA OHNI A BYLI U KRMELCE 

S DOBROTAMI. HRÁLI JSME HODNĚ HRY A ZAČALA KERAMIKA. 

 

 

 

 

5. -10.10. Skřítci - stromy (jehličnaté/listnaté) 



Opět jsme našli dopis od skřítků. Chtěli vědět, jaký je rozdíl mezi jehličnatým a 

listnatým stromem. Šli jsme to s dětmi vyzkoumat. Na bílé prostěradlo se děti 

rozdělené do dvou skupin pokusily složit z přírodních materiálů obraz listnatého 

a jehličnatého stromu. Vyrobili jsme si malířský stojan z klacků, kde si děti 

mohly vyzkoušet kresbu reálného stromu. V keramice si děti vyrobily ježka. 

 

 

 
 

 

 

 

12. -16.10. Počasí 



Kolíčky připevňujeme do namalované krajiny druhy počasí. Pomocí bublifuku 

vytváříme duhu, z kouře od ohně mlhu. Hrajeme si na meteorology a toto slovo 

zkoušíme vyslovit. Učíme se předvídat počasí stejně jako naši předkové bez 

přístrojů. Vybíráme z hromady oblečení dle počasí a stavíme z něho panáčky. 

Vyrábíme kalendář na počasí, větrný rukáv, barometr a poletušky. Malujeme 

barevné a třpytivé duhy, deštivé obrázky a společně hrajeme hry související s 

počasím. Při dešti skáčeme v kalužích, což je ohromná zábava!  

 
 

 

19. -23.10. Plody a zásoby na zimu 



Jak se zvířátka zazimovávají, co před zimou shromažďují a co s tím pak dělají o 

tom jsme si vyprávěli celý  týden. Na bílé prostěradlo děti nanosily vše, co 

zvířátka potřebují, aby zimu přežila. Zahráli jsme si na zvířátka a zkoušeli, jak se 

v jejich pelíškách cítí. Posbírali poslední plody, hledali houby s atlasem a hráli 

hru na Smaženici. Do blízkého krmelce jsme odnesli nasbírané kaštany, z šípků 

si uvařili čaj a na ohni upekli hada. Dětské hlavičky ozdobily papírové houbové 

klobouky, vyrobili jsme si z listů ježečky a netopýry, zahráli si pohádku O veliké 

řepě a pro velký ohlas opakovali hru: “Tiše, tiše, ježek spí…”. V keramice si děti 

vytvořily svůj vlastní portrét s pomocí zrcátka. 

 
 

26. -30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

 

 

 

LISTOPAD 2020 - LIST MI NA DLAŇ SPAD 
 



PO PRÁZDNINÁCH NA NÁS V KLÍČKU ČEKAL KRÁSNÝ BAREVNÝ KOBEREC ZE 

SPADANÉHO LISTÍ, BYL TO SKVOSTNÝ POHLED, I ÚŽASNÁ ZÁBAVA PRO DĚTI. V 

DUŠIČKOVÉM TÝDNU JSME SI UŽILI STRAŠIDEL, DLABÁNÍ DÝNĚ, I 

HRŮZOSTRAŠNÝCH HER. PŘI PROCHÁZKÁCH V BLÍZKÝCH LESÍCH JSME 

ZAKOPÁVALI NEJEN O PAŘEZY, ALE I HOUBY. NAČERPÁVALI ENERGII ZE 

STROMŮ, VYROBILI KRÁSNÉ LAMPIONY, KTERÉ NÁM OSVÍTILI JIŽ ŠEŘÍCÍ SE 

ODPOLEDNE, ZAHRÁLI NA SV. MARTINA A SPOLEČNĚ SE PODĚLILI O UPEČENOU 

PODKOVU. DÍVALI SE NA OBLOHU S DALEKOHLEDY A POZOROVALI ODLÉTAJÍCÍ 

PTACTVO, VYRÁBĚLI DOBROTY PRO TY, CO TU ZŮSTÁVAJÍ A UČILI SE JE 

ROZEZNÁVAT. SETKALI JSME SE SE STROMOVÝMI SKŘÍTKY, PRO KTERÉ JSME 

STAVĚLI DOMEČKY. KONCEM LISTOPADU JSME RÁNO NAŠLI LED.  

 

 
 

2. -6.11. Dušičky 

Začíná se zbarvovat listí a padat ze stromů, a je ho hodně, to vybízí k dětským 

radovánkám. Barevné listy také vytváří dokonalou atmosféru pro dětmi 

vydlabanou strašidelnou dýni a všechny strašidýlka, pavučiny a kostlivce, které 



vyrábíme. I létající strašidla mají svá pravidla silničního provozu a kdo je nedbá, 

musí zaplatit pokutu - pět pavoučích nožiček a tři žížaly. A kdo nezaplatí, pro 

toho si přijde krvavé koleno. V keramice pak děti vyrobily čerty. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

9. - 13.11. Sv. Martin 

Předčítáme dětem komiksový příběh o životě sv. Martina. Díky obrázkům je to 

pro ně lépe pochopitelné a zapamatovatelné. Tento příběh zkoušíme i divadelně 

ztvárnit. Vyrábíme si lampiony zdobené přírodními materiály a za zpěvu písní 

“Moje malé světélko” a “Už šeří se a fouká” se s nimi vydáváme po celé 



krlíčkovské zahradě. Upekli jsme si velikou koňskou podkovu se sýrem a 

česnekem, kterou jsme si poctivě mezi s sebou rozdělili. Uspořádali rytířské 

souboje a závody a hledali koňské podkovy, které tu zanechal kůň sv. Martina. 

Také jsme si vyrobili krásnou koňskou sochu z kartonu a na keramice děti začaly 

pracovat na vánočních andělích.  

 

 
 

 

16. - 20.11. Stěhovaví ptáčci 

Pomalu se blíží zima a někteří ptáci nám odlétají do teplejších krajů. S dětmi a 

dalekohledy pozorujeme po okolních lesích a podél Labe místní ptactvo. 

Pojmenováváme ptáčky na obrázcích, pouštíme dětem jejich zvuky a 

posloucháme, zda něco takového nezaslechneme i ve skutečnosti. Hrajeme ptačí 

hry, aby si děti lépe nějaké ptáčky zapamatovaly  a napodobujeme jejich létání a 



zvuky. Vyrábíme jim dobroty a začínáme sypat do krmítek zrníčka. Předškoláci 

se věnují předškolní průpravě a v keramice vyrábí mističky.   

 

 

 
 

 

23.-27.11 Skřítci - stromy 

V tomto týdnu nás opět navštívili skřítkové a děti našly od nich dopis. Psali nám, 

že se seznámili se stromovými skřítky a že by od nás bylo hezké jim postavit 

domečky na zimu. Žádného skřítka jsme při tom nezahlédli a tak jsme si ho 

vyrobili z klacíků a v keramice. Povídali jsme si o stromech, míze a listí, které ze 

stromů opadává. K čemu jsou kořeny, jak hluboko rostou a jak jsou pro stromy 

důležité houby. Pomocí hry na stromy jsem si pak názorně ukázali, jak to celé 



funguje. Koncem týdne pak děti objevily v sudě led, z čehož měly ohromnou 

radost. 

 

 
 

  

 

 

PROSINEC 2020 - KONČÍ ROK, DO NOVÉHO UŽ JEN KROK 
 

DĚTI VÍTÁ VÁNOČNĚ VYZDOBENÁ TŘÍDA, SPOLEČNĚ ZA ZPĚVU KOLED VYRÁBÍME 

ADVENTNÍ VĚNEC A ZAPALUJEME POSTUPNĚ KAŽDÝ TÝDEN JEDNU SVÍČKU. 

ČTEME SI PŘÍBĚH O PUTOVÁNÍ MARIE A JOSEFA DO BETLÉMA A KAŽDÝ DEN DĚTI 

OTÁČÍ JEDEN KAMÍNEK NA ADVENTNÍM KALENDÁŘI. KAŽDÝ DEN SE TAK KRŮČEK 

PO KRŮČKU PŘIBLIŽUJÍ ŠTĚDRÉMU DNI. NAPADL NÁM PRVNÍ POPRAŠEK SNĚHU, 

KTERÝ JSME NAPLNO VYUŽILI. U OHNIŠTĚ SE SEŠEL MIKULÁŠ S ČERTEM A 



ANDĚLEM. KDO BYL ODVÁŽNÝ A POHLADIL SI ČERTA? A BYLY DĚTI NATOLIK 

HODNÉ, ABY SI ZASLOUŽILY PROJÍT BRÁNOU K MIKULÁŠI PRO VÝSLUŽKU? 

KONEC ŠKOLKOVÉHO ROKU PAK ZAKONČUJEME VÁNOČNÍ BESÍDKOU NA 

KTEROU JSME PILNĚ TRÉNOVALI. ZDOBÍME STROMEČEK, KRMÍME ZVÍŘÁTKA, 

PEČEME CUKROVÍ A ÚPLNĚ POSLEDNÍ DEN VE ŠKOLCE SI DĚTI DÁVAJÍ 

NAVZÁJEM VYROBENÉ DÁREČKY, OCHUTNÁVAJÍ JEJICH UPEČENÉ PERNÍČKY, 

POSLOUCHAJÍ KOLEDY, DÍVAJÍ SE NA POHÁDKU A CELKOVĚ SI VYCHUTNÁVAJÍ 

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

30.11. - 4.12 Adventní čas 

Začíná nám adventní čas a děti po víkendu přicházejí do vánočně vyzdobené 

školky. Za zpěvu koled si vyrábíme adventní věnec a zapalujeme první svíčku. 

Začínáme číst první část příběhu o putování Marie a Josefa do Betléma. Tento 

příběh se stal i tématem naší vánoční besídky. A děti otáčí na našem adventním 

kalendáři první kamínek s úkolem. Venku probíhá focení dětí z celého Klíčku, aby 

měly pěknou památku nejen pro sebe, ale i své příbuzné. Začalo mrznout, tak 

klackami robíjíme led na tůni a napadl nám první sníh, který si užíváme jak jen 



to jde. Trénujeme básničku pro Mikuláše, který nás pak na konci týdne navštívil i 

s čertem a andělem.  

 

 

 
 

7. - 11.12 Adventní čas 

Po víkendu do školky přichází nejen děti, ale i sv. Ambrož. Avšak tím 

nejhlavnějším tématem a úkolem je nácvik vánoční besídky a výroba rekvizit. A 

kdo by k nám v tomto týdnu zavítal, cítil by svěží vůni pomeranče, který děti 

krájely a sušily a vůni čerstvě upečených perníčků. Koncem týdne zdobíme 

stromeček z kterého mají děti ohromnou radost. A abychom ji udělali i 

zvířátkům, jdeme jim nasypat nějaké dobroty.  

 



 
 

 

 

 

 

14. - 18.12 Adventní čas 

Sv. Lucie kontrolovala, zda mají hospodyňky uklizeno a tak si uklízí naše děti v 

tento den hernu. Stále nacvičujeme  besídku, vyrábíme kulisy a pro zpestření 

nám Petrpaslík hraje divadlo. V našem adventním kalendáři na děti čeká 

speciální úkol. Postarat se celý den o kamaráda a pomáhat mu. To je pro ně 

veliká legrace. Slavíme narozeniny, vyrábíme tiskařskou technikou PFka a 

cvičíme jógu. Poslední den si děti dávají navzájem vyrobené dárečky, baští 

perníčky, dívají se na pohádku Šťastná hvězda a celkově si vychutnáváme 

vánoční atmosféru.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

17. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Tématem naší besídky bylo putování Josefa a Marie do Betléma a narození 

Ježíška. Vše za doprovodu tématických básniček a koled. Představení probíhalo 

společně s dětmi z Poupátek. I přesto, že jsme do poslední chvíle nevěděli, zda 

besídka proběhne kvůli Covidu, děti pilně trénovaly. Nakonec vše dobře dopadlo 

a besídka se dětem povedla. 



 

 
 

LEDEN 2021 - VLÁDNE SNĚHEM, LEDEM 
 

DĚTI OBJEVUJÍ POD STROMEČKEM DÁREČKY OD JEŽÍŠKA. JDEME S NAŠIMI 

VYROBENÝMI KORUNAMI NA TŘÍKRÁLOVOU KOLEDU DO ZVÁŽENA. NÁZORNĚ SI 

UKAZUJEME MYRHU, ZLATO A KADIDLO. ZAČÍNÁ SNĚŽIT A TAK SI PO NĚKOLIK 

DNŮ UŽÍVÁME SNÍH VŠEMI SMYSLY. UČÍME SE MĚSÍCE A ROČNÍ OBDOBÍ. 



MODELUJEME SI LETOPOČET Z TĚSTA A Z TOHO, CO NAJDEME V HERNĚ. 

OBJEVUJEME LEDOVÉ SVĚTY A ŽIVOT V NICH. LEDOVĚ ZPÍVÁME, BÁSNÍME, 

VYSTŘIHUJEME VLOČKY A VYRÁBÍME LEDOVÉ BONBÓNY, OBRAZY A VLASTNÍ 

LEDOVÝ SVĚT Z OHROMNÉHO KUSU LEDU. DIVADELNĚ ZTVÁRŇUJEME HRU O 

DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH.  

 

 

 
 

4. - 8. 1. Tři králové 

Svátky utekly jako voda a opět se setkáváme s dětmi v Klíčku, kde na ně pod 

stromečkem čekaly dárečky od Ježíška. A jelikož se chystáme na na tříkrálovou 

koledu do Zvážena, vyrábíme si krásné koruny a učíme se písničku My tři 

králové. Také si hodně povídáme o tom, kdo byli, odkud, kam a proč šli, jaké 

dary nesli a jelikož tito mudrcové byli i astrologové, zavítali jsme tak trochu i do 



této oblasti. Ukázali jsme si názorně myrhu, zlato a kadidlo. A začíná sněžit! 

Sníh drží i druhý den, tak si ho užíváme hned od rána. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. - 15. 1. Dvanáct měsíčků 

Protože nám začal nový rok, věnujeme se v tomto týdnu 12ti měsícům. Snažíme 

se o to, aby každé dítě umělo vyjmenovat roční období a znalo alespoň pár 

měsíců v roce, případně vědělo, v jakém měsíci či ročním období má narozeniny. 

To trénujeme na našem nástěnném kalendáři, který si každý den nastavujeme. 

Hrajeme hmatovou hru, kde si děti z pytlíku vytáhnou obrázek a přiřadí ho k 



ročnímu období. Zpíváme písničku Měsíce a zkoušíme si ve skupinkách vytvořit 

letopočet nejen z těsta, ale i z toho, co nám poskytne herna. Kluzákujeme a 

řádíme ve sněhu, který zároveň i obarvujeme. Před spaním si čteme pohádku O 

dvanácti měsíčkách a druhý den ji divadelně ztvárňujeme. Také jsme si vyrobili 

krásnou záclonovou zimní krajinu. 

 

 
 

 

18. - 22. 1. Zima (provizorní plán) 

Vzhledem ke kovidové situaci a karanténě lektorů jsme museli najet na 

provizorní omezený plán. Ti, co měli negativní test, mohli nakonec opět školku 

navštěvovat. A tak jsme si to, i v tom malém počtu, krásně užili. Vystřihovali 

jsme vločky z papíru, venku si pohráli s ledem a bahnem, ze zbytku sněhu opět 



postavili sněhuláky. A trochu jsme potrénovali dětské hlavičky. Jak se kdo 

jmenuje, na jaké adrese bydlí kudy se jde k němu domu, to bylo těžké téma. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

25. - 29. 1. Ledový svět 

Mrzne a hodně dětí má teď zážitky ze sněhu a ledu. A tak na to napojujeme naše 

ledové téma. Otvíráme atlas světa a ukazujeme si, která místa naší planety jsou 

sněhem a ledem pokryta, čím se od sebe liší. Tím se dostáváme k obyvatelům a 

životu v těchto nehostinných místech. Ukazujeme si, jak vypadá ledovec, kra, 



ledoborec, psí spřežení, co je a k čemu slouží iglů. Lovíme ryby k večeři. 

Zpíváme ledové písničky, vyrábíme zmrzlé bonbóny a tvoříme obraz. Z mrazáku 

vytahujeme obří zmrzlý kus ledu, z kterého si děti pomocí teplé vody či svými 

teplými prstíky, modelují svoji vlastní zmrzlou zemi ve který žijí všelijaké bytosti. 

Pomocí pokusů si děti na vlastní kůži mohou vyzkoušet, jak to s tou ledovou a 

zmrzlou vodou je. 

 
 

 

 

 

 

ÚNOR 2021 - BÍLÝ, POLE SÍLÍ 
 

A SKUTEČNĚ SNĚŽILO A MRZLO. UŽÍVALI JSME SI ZAMRZLOU TŮŇ NEJEN Z 

JEJÍHO KRAJE, ALE I NA NÍ. SKOTAČILI JSME VE SNĚHU A STAVĚLI IGLŮ. 

VYTVOŘILI HROMNIČKY A STATICKOU ELEKTŘINU. O MASOPUSTU ORIGINÁLNÍ 



MASKY, HUDEBNÍ NÁSTROJ A BASU, KTEROU POTÉ SPÁLILI NA OHNI ZA 

DOPROVODU ZPĚVU A TANCE. UPEKLI SLADKÉ KOBLÍŽKY. DĚTI SE DOZVĚDĚLY 

SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ O LIDSKÉM TĚLE, SESTAVILY KOSTLIVCE A DALI MU 

JMÉNO. PO DLOUHATÁNSKÉ DOBĚ NÁS NAVŠTÍVILI SKŘÍTKOVÉ. ZJIŠŤOVALI JSME 

JAK TO ŽIJE VE STROMĚ A NA NĚM. HRAJEME STROMOVOU HRU A 

POKRAČUJEME NA VÝROBĚ NAŠEHO VELKÉHO NAMALOVANÉHO STROMU.   

 
 

 

1. - 5. 2. Hromnice 

Užíváme si zamrzlou tůň, kde rozbíjíme a lovíme led. Povídáme si o Hromnicích, 

bleskách, hromech, hromničkách, pranostikách a nebo taky o tom, z čeho se 

vyrábí svíčka, že měsíc únor je nejkratší měsíc v roce. A jelikož jsou Hromnice 

uprostřed zimy, zkouší děti půlit papír a na jeho druhé polovině vytváří barevný 

otisk. Seznamují se s pojmem statická elektřina, kterou si i názorně ukazujeme 



na několika pokusech. Jelikož jsme všichni tak nabití, doufáme, že se na nás 

nebudou lepit nastrouhané voskovky z kterých tvoříme. Venku tavíme zbytky 

svíček a vyrábíme hromničky. V odpolední keramice vyrábíme valentýnské 

překvapení. 

 
 

8. - 12. 2. Masopust 

Co je Masopust, jak se slaví, jaké masky patří k průvodu, co se vaří za dobroty, 

to vše se děti dozvídají o masopustním tématu. Nejvíce ze všeho děti zajímá 

zabijačka. Zpíváme masopustní písničky za doprovodu dřevěných klacíků, 

skotačíme, tančíme a všelijak se natřásáme. Vyrábíme originální masopustní 

masky a hudební nástroj. Pečeme koblížky a úplně nejvíc ze všeho si užíváme 

hromady nově napadlého sněhu. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

15. - 19. 2. Masopust, lidské tělo 

Pokračujeme dál v masopustu. Vyrábíme basu z kartonu a vážeme na ni černé 

mašle. Končí masopustní rej a tak rozděláváme oheň a s maskami za zpěvu, 

hudby a tance basu pálíme. Poté otevíráme nové téma - lidské tělo. Povídáme si 

o trávení, dýchání, krevním oběhu a o mozku. Zaměstnáváme všechny smysly a 

společně s dětmi zkoušíme sestavit kostlivce, kterému pak vymýšlíme jméno 

Kostík. Děti obkreslují na papír siluetu dětské postavy, do které nalepují kosti, 

malují krevní oběh a přidávají jednotlivé orgány vystřižené z barevných papírů. 



Hodně mrzne, teploty se pohybují hluboko pod bodem mrazu a tak vstupujeme 

na zamrzlou tůň. Stavíme iglů a v keramice děti modelují sluníčka. 

 

 
 

 

 

 

22. - 26. 2. Skřítci - stromy 

Po dlouhatánské době nás opět navštívili skřítkové a zanechali tu dopis, ve 

kterém psali, že se dívali z našeho okna a viděli stromy z jiné perspektivy. 

Překvapilo je, že v korunách stromů žijí jiní tvorové, než dole u země. Máme za 

úkol to prozkoumat a pak jim namalovat obrázek. Sestavili jsme si tedy strom 

plný všelijakých obyvatelů a šli to prozkoumat do okolních lesů. Hledali jsme 

hnízda, pozorovali a poslouchali ptáky, nahlédli pod kůru a rozebrali kousek 

ztrouchnivělého stromu, abychom viděli kdo se tam schovává. Hledali jsme 



vyvrácený strom, abychom si mohli prohlédnout kořeny. Hrajeme nalepovací hru 

a také dotváříme náš velký namalovaný strom přírodninami.  

 

 
 

 

BŘEZEN 2021 - ZA KAMNA VLEZEM 
 

A DÍKY COVIDU TAM BUDEM. VZHLEDEM K VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM SE KLÍČEK 

BOHUŽEL UZAVÍRÁ NA CELÝ MĚSÍC. MY VŠAK NEKLESÁME NA MYSLI A SNAŽÍME 

SE PRO DĚTI VYMÝŠLET VŠELIJAKOU ZÁBAVU I NA DÁLKU. DĚTI VYRÁBĚLY 

PŘÍRODNÍ PAPÍR A POTÉ Z NĚHO I KNIHY S VLASTNÍMI PŘÍBĚHY. DOSTALY OD 

SKŘÍTKŮ DOPIS S ÚKOLY, KTERÉ MOHLY PLNIT PŘI PROCHÁZKÁCH PŘÍRODOU. 

VYRÁBĚLY MORANU A ZAHÁNĚLY ZIMU NEBO UŽÍVALY KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ 



OBDOBÍ KAŽDÝ PO SVÉM ČI S NAŠIMI NÁVODY A KOMIKSEM O JEŽÍŠOVI. TO VŠE 

JSME SI VZÁJEMNĚ SDÍLELI PROSTŘEDNICTVÍM MAILU A FOTOGRAFIÍ.  

 

 

 
 

 

DUBEN 2021 - JEŠTĚ TAM BUDEM 

A SKUTEČNĚ TAM STÁLE JSME. COVID NEPOLEVUJE A MY NADÁLE TRÁVÍME 

KONEC ZIMY V NAŠICH TEPLÝCH DOMOVECH. TEDA ČÁSTEČNĚ,  PROTOŽE VENKU 

JE TO PŘECE PRIMA. A TAK DÁVÁME DĚTEM TIPY NA VÝLETY. PŘÍRODA SE TOTIŽ 

ZAČÍNÁ  POMALU PROBOUZET A V TRÁVĚ HEMŽIT. ZAČÍNAJÍ ZPÍVAT PTÁCI. DĚTI 

NÁM MOHOU POSÍLAT FOTOGRAFIE JAK TRÁVÍ SVŮJ ČAS V PŘÍRODĚ A JAKÁ 

ZVÍŘÁTKA VIDĚLA NEBO POZOROVALA. POSÍLÁME JIM JARNÍ RECEPTY NA 

VÝBORNÉ A ZDRAVÉ DOBROTY Z PRVNÍCH PUČÍCÍCH ROSTLIN. VYBÍZEME DĚTI, 

ABY ZASADILY SEMÍNKA A VYPĚSTOVALY SAZENIČKU, KTEROU SI PAK 



SPOLEČNĚ V KLÍČKU ZASADÍME. V TŮNÍCH SE ZAČÍNAJÍ LÍHNOUT PULCI, COŽ JE 

TAKÉ VELKÁ PŘÍLEŽITOST K POZOROVÁNÍ A BÁDÁNÍ. A BÁDAT A ZKOUMAT SE DÁ 

I VODA VŠEMI SMYSLY. I NA TOTO DĚTI DOSTÁVAJÍ VŠELIJAKÉ NÁVODY, TIPY A 

RADY. ZÁROVEŇ SI MOHOU VYTVOŘIT SVÉHO VLASTNÍHO PAPÍROVÉHO MOTÝLA, 

KTERÝ DĚTEM NEULETÍ A NAOPAK MŮŽE ZDOBIT JEJICH POKOJÍČEK. A KDO SI 

CHCE POTRÉNOVAT HLAVIČKU A UVOLNIT RUKU, DOSTÁVÁ HRAVOU 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVU A BÁSNIČKY. KONEC MĚSÍCE A ZÁROVEŇ KONEC 

LOCKDOWNU OSLAVUJEME HONBOU ZA POKLADEM S HADÍ TÉMATIKOU NA 

POČEST SVÁTKU SVATÉHO JIŘÍ A VELKÝM ČARODĚJNÝM REJEM, KTERÝ SE 

KONÁ U OHNIŠTĚ. 

 

 
 

 

 

KVĚTEN 2021 - MÁJ, VYJDEME V HÁJ 

ALE MY ROZDĚLÁVÁME OHEŇ, ABYCHOM SE ZAHŘÁLI A NĚCO DOBRÉHO SI 

OPEKLI. A I PŘES CHLADNÉ POČASÍ SEJEME KVĚTINY A VŠE, CO DĚTI DOMA 

VYPĚSTOVALY. VYRÁBÍME MÁJKU A PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKY K JEJICH 

SVÁTKU. NA ZAHRADĚ NÁM DÍKY RODIČŮM PŘIBYLY NOVÉ HERNÍ PRVKY A 

ALTÁNEK, KTERÝ NÁM UDĚLAL VELKOU SLUŽBU VE STÁLE CHLADNÝCH A 

DEŠTIVÝCH DNECH. ZMRZLÍCI TOTIŽ UDEŘILI O DOST DŘÍVE A CELÝ 

KVĚTEN SE JIM NECHTĚLO ODEJÍT. NA JEJICH POČEST DÁVÁME DĚTEM 

ZAMRZLÉ POSTAVIČKY V LEDU, ABY JE O TAMTUD VYDOLOVALY. KONCEM 



MĚSÍCE SE UČÍME PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU, VYRÁBÍME DOPRAVNÍ 

ZNAČKY A HRAJEME SI NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. NA ZÁVĚR ODJÍŽDÍME NA 

ŠKOLKU V PŘÍRODĚ. K NAŠEMU PŘEKVAPENÍ SI S NÁMI DO AUTOBUSU 

NASKOČILI I NAŠI SKŘÍTKOVÉ, KTEŘÍ NÁS PO CELOU TU DOBU 

DOPROVÁZELI.   

 

 
 

 

3.5. - 7.5. - 1. Máj, lásky čas 

Po dlouhé pauze necháváme děti co nejvíce si hrát, aby si jeden druhého co 

nejvíce užil. Kdo má však chuť, může společně s námi vyrobit májku, která nám 

bude zdobit prostor u ohniště. Hrajeme hru na slepu bábu, procvičujeme ruce a 

malujeme vzdušné kruhy, hrajeme si na zrcadla a učíme se básničku pro 

maminky k jejich svátku. A také pro ně vyrábíme překvapení.  

 



 
 

 

 

10. - 14.5. - Zmrzlíci 

Díky skvělým rodičům je při pondělku naše zahrada obohacena o nové prvky. 

Máme krásný přístřešek u ohniště, který zabydlujeme, vodní atrakci, která děti 

velmi láká, i když ještě není zcela dodělaná a na dřevěné rozhledně si děti 

vyhrály celý týden. Ale u rozhledny to zcela nekončí. Hrajeme s dětmi hry na 

pohybové a poslechové pexeso, Zmrzlíky, Cukr, káva, vyrábíme pampeliškový 

sirup, kdy děti běhají a nosí pampelišky, posloucháme zážitky z víkendu, učíme 

se básničku o měsíci Květnu a především se věnujeme našemu hlavnímu 



tématu. Děti dostávají do rukou zamrzlé postavičky, které se snaží z ledu 

vydolovat. Učíme se jména zmrzlých mužů a povídáme si, co vše se může stát, 

když se z rána objeví. Vyrábíme zmrzlé bonbony, které budou osvěžující, až opět 

přijde teplé počasí. A jelikož nás začátkem týdne krásné počasí vítá, vyrážíme na 

procházku na ostrůvek, kde si děti máčí nohy a prolézají na prolézačce. Cestou 

tam i zpět navíc prozkoumáváme geopark.  

 

 
 

 

17. - 21.5. - Dopravní hrátky 

Po víkendu se opět scházíme nad našimi sešítky. Někteří mají zážitky z výletu na 

kole, což nám krásně zapadá do našeho týdenního tématu, které je o pravidlech 

silničního provozu. Čteme si a názorně pomocí obrázků ukazujeme různé 

dopravní situace. Děti říkají, zda je to správné či nikoliv. Hrajeme si na chodce 

přecházející vozovku, poznáváme a malujeme dopravní značky, které nám 

poslouží při výrobě dopravního hřiště, kde se děti budou moci prohánět na svých 

kolech. K dopravě patří i první pomoc a tak se děti seznamují se základními a 

jednoduchými úkony. Uprostřed týdne navíc ještě slavíme troje narozeniny, 



které nám unikly díky uzavřenému Klíčku. Dobrot je tolik, že děti ani nevědí, co 

si vybrat. 

 

 
 

 

 

 

24. - 28.5. - Školka v přírodě 

Tento týden nás čeká velká dobrodružná cesta na kterou se připravujeme a 

povídáme si o ní už od samého začátku týdne. Zdá se, že se všechny děti moc 

těší. Školka v přírodě se ponese v tajuplné a fantazijní atmosféře, neboť děti 

totiž zjistí, že se s námi na výlet vydali i naši skřítkové, aby mohli všechna naše 

dobrodružství zažít s námi. Každý skřítek nám připraví jedno zábavné 

překvapení, které se zakončí cestou odvahy. V průběhu našeho pobytu budeme 

zároveň i opékat dobroty na ohni, vydáme se na výlet za zmrzlinou a na hřiště a 

také nás čeká skřítkovská diskotéka s focením v kostýmech. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 2021 - PLODY ČERVENAJÍ, DĚTI RADOST MAJÍ 
 

JEŠTĚ PLNI ZÁŽITKŮ ZE ŠKOLKY V PŘÍRODĚ SE DĚLÍME VZÁJEMNĚ O NAŠE 

DOJMY. TYTO ZÁŽITKY VŠAK NAKONEC PŘEBÍJÍ DALŠÍ A TO HNED 

ZAČÁTKEM ČERVNA, KDY JE DĚTSKÝ DEN. PRO DĚTI MÁME PŘIPRAVENÝ 

BOHATÝ PROGRAM PLNÝ HER. HROMADNĚ JSME SE VŠICHNI VYFOTILI, 

ABYCHOM MĚLI PĚKNOU VZPOMÍNKU NA SVÉ KAMARÁDY, OSLAVILI JSME 

NAROZENINY I S TĚMI, CO JE MAJÍ I V LÉTĚ, HODĚ SE VĚNUJEME 

PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVĚ A PŘEDEVŠÍM NAŠÍ BESÍDCE, KTERÁ JE PRO TENTO 

MĚSÍC TÍM NEJHLAVNĚJŠÍM TÉMATEM. VYTVÁŘÍME BEZINKOVOU ŠŤÁVU, 

PŘÁNÍČKA VE TVARU KRAVATY NA DEN OTCŮ, VYRÁŽÍME NA KOLECH NA 



NÁŠ PRVNÍ CYKLOVÝLET, NAVŠTÍVÍME BOTANICUS V OSTRÉ, SBÍRÁME 

SVATOJÁNSKÉ BYLINKY A LOUČÍME SE SE SKŘÍTKY, KTEŘÍ NÁM 

PŘIPRAVILI CESTU ZA POKLADEM. 

 

 
 

 

31.5. - 4.6. - Přípravy na besídku, dětský den 

Ještě pořád jsme plní zážitků ze školky v přírodě a tak si o ní v ranním kroužku 

povídáme. V tomto dni máme pro děti připravené různé zábavné hry, neboť je 

jejich velký den. Den věnovaný všem dětem. Děti si tak mohly zastřílet opět z 

kuše, házet balónky do oslí tlamy, zdolávat opičí dráhu, shazovat kuželky či sebe 

z kladiny velkými palicemi. A také jsme se společně vyfotili, abychom měli 

všichni pěknou památku na své kamarády. Ve  středu jsme měli tu čest oslavit s 

Tobíkem narozeniny. A při tom všem jsme ještě společně s dětmi vymýšleli 

závěrečnou besídku. 

 



 
 

 

 

7. - 11.6. - na besídku, Medard 

Jen co se s dětmi poohlédnem za víkendem, vymýšlíme a dolaďujeme společně 

naši besídku. Začínáme se učit básničky a písničky, které na besídce zazní 

včetně rytmizace na dřevěná dřívka a buben. Ve středu si ji poprvé zkoušíme 

zahrát. Také se stále věnujeme hravou formou předškolní přípravě. Tento týden 

jsme dětem dávali stromové hádanky, slova na první písmena, opakovali si 

datum, čas, měsíce a roční období, modelovali z modelíny plod či dokreslovali 

druhou půlku listu ze stromu. Na počest Medarda jsme vytvářeli velikánské 

mraky křídami, aby si  děti uvolnily ruku a procvičily jemnou motoriku 

navlékáním korálků jako dešťových kapek. S Naďou pak děti koncem týdne 



vytvořily krásné výtvory a v pátek se na kolech rozjely na první cyklo výlet po 

geostezce. 

 

 
 

14. - 18.6. - Přípravy na besídku, Den otců 

Nový týden jsme tak jako vždy, začali svými víkendovými zážitky, kterých bylo 

opět hodně. Děti už krásně dokáží s poměrně detailními prvky odvyprávět svůj 

celý víkendový čas. Hodně se teď u dětí rozjel svačinový piknik v trávě, kdy si 

děti po skupinkách posedají a hodují. A jelikož je doba černého bezu, vyrábíme z 

něho zdravou šťávu, která dětem moc chutná. Také na lahev plné bezinkové 

šťávy vytváří krásnou a originální etiketu. Zaléváme naši zahrádku a hodně 

trénujeme závěrečnou besídku. Koncem týdne vyrábíme sluneční hodiny, 



přáníčka pro tatínky k nedělnímu svátku a s Naďou modelují legrační obličeje na 

stromech. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21. - 25.6. - Přípravy na besídku, Slunovrat, Svatojánská noc 

Tento týden nám začíná tak trochu tajuplně a s mýty opředenou událostí - 

slunovratem. S dětmi si v ranním kroužku povídáme o tomto výjimečném dni a 

jak ho lidé dříve uctívali. Dalším nevšedním a kouzelným dnem je středa na 

kterou připadá svatojánská noc. Údajně se otevírají poklady, lidé se očišťovali 

skákáním přes oheň nebo sbírali květiny, které měli v tento den velikou sílu 

omlazování. A aby těchto kouzelných dnů nebylo málo, udělali jsme si i výlet do 

magického Botanicusu, kde se děti mohly něco dozvědět a i vyzkoušet různá 



řemesla. V průběhu celého týdne stále procvičujeme besídku a vyrábíme 

rekvizity. 

 

 
 

 

 

 

 

28.6. - 2.7. - Besídka a závěr roku 

A je to tady, náš velký očekávaný den, na který jsme se tak pilně připravovali. V 

pondělí ještě trénujeme a zdá se, že se všechno dětem přes víkend z jejich 

hlaviček vykouřilo. Proto nácvik besídky opakujeme a opakujeme ho i v úterý už 

se všemi rekvizitami. Teprve poslední nácvik ukazuje, že jsou děti připraveny, 

tak hurá na řízky, které máme k obědu. Pořádně se posilnit, odpočinout a pak 

velká premiéra. Děti do besídky dávají všechno, je vidět, že se skutečně snaží a 

moc krásně jim to jde. Rodiče jsou jistě hrdí. Po představení, které jsme s dětmi 

daly společnými silami dohromady, se loučíme s našimi předškoláčky. Dostávají 



raneček s buchtami a za zpěvu odchází do světa. Ať se jim daří a jsou šťastní! 

Ale než nadobro odejdou, ještě si ty poslední dny pořádně užíváme. Hned 

následující den máme trojitou oslavu narozenin Karolínky, Filípka a Bertíka. Také 

se s námi loučí naši skřítkové, kteří nám tu opět zanechali dopis. Prý máme 

následovat sluneční fáborky, které nás dovedou za jejich darem. Domluvili se s 

třešňovým stromem a natrhali nám sladké třešínky. 

 

 
 

 

 

29.6. - ZÁVĚREČNÁ BESÍDKA 

SPOLEČNĚ S DĚTMI JSME VYMYSLELI A ZTVÁRNILI PŘÍBĚH O NEMOCNÉM 

JASÁNKU, STROMU, KTERÝ ZAKLEL ZLÝ SKŘET ZE ZÁVISTI ŽE DOKÁŽE LÉČIT 

NEMOCI A UHRANUTÍ. TENTO STROM SE PAK SKŘÍTKOVÉ A VÍLY POKOUŠÍ 

VYLÉČIT POMOCÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU, KTERÝ NAMÍCHAJÍ Z JEDNOTLIVÝCH 

ČÁSTÍ STROMŮ. DĚTI PILNĚ TRÉNUJÍ A ODMĚNOU JIM JE NEJEN BOUŘLIVÝ 

POTLESK RODIČŮ, ALE I POKLAD, KTERÝ NACHÁZEJÍ POMOCÍ MAPY. ZÁVĚREM 

BESÍDKY JSOU DÁREČKY NA ROZLOUČENOU A LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁČKY, 

KTEŘÍ ODCHÁZEJÍ ZA ZPĚVU S RANEČKEM BUCHET DO SVĚTA. 

 





 
 

ZÁVĚR 

 

BYL TO ROK PLNÝ KRÁSNÝCH VZPOMÍNEK A DOBRODRUŽSTVÍ, KTERÁ V 

NÁS ZAKOŘENILA NA CELÝ ŽIVOT. DĚTI SE NAUČILY MEZI S SEBOU 

KOMUNIKOVAT, DĚLIT SE, OMLOUVAT, ROZPOZNÁVAT SVÉ POCITY, 

NAVZÁJEM SI POMÁHAT, TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ A PŘEDEVŠÍM 

ZÍSKALY FYZICKOU ZDATNOST A VZTAH K PŘÍRODĚ, KTERÁ JIM 

DOUFEJME VYDRŽÍ PO CELÝ ŽIVOT. MY LEKTOŘI DĚKUJEME, ŽE JSME 

MOHLI BÝT SOUČÁSTÍ TOHO VŠEHO A ŽE JSME POZNALI TAK ÚŽASNÉ A 

MILÉ DĚTI, KTERÉ SE ZAPSALY DO NAŠICH SRDCÍ.  



 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ DALŠÍCH NEZAPOMENUTELNÝCH 

DOBRODRUŽSTVÍ PŘEJÍ LEKTORKY LÍSTKŮ 

 

KATKA 

MONIKA 

JANA 

NAĎA 

 


