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První týden jsme se seznámili s novými kamarády, povídali jsme si o prázdninách, osvěžili si 

pravidla bezpečného chování a zopakovali jsme si své značky na háčcích. První den nám sice 

pršelo, ale to nás neodradilo od procházky. Prošli jsme se k Houšťce. Pohráli jsme si i  na 

zahradě, objevili nové hračky a pohráli jsme si s nimi. Aby nám rok začal sladce, zašli jsme si 

na zmrzlinu. Týden jsme zakončili výletem k Hrušovskému rybníku. Krásně jsme se prošli a 

dokonce jsme měli příležitost vidět, jak pan rybář chytil kapra, kterého za účasti dětí pustil 

zpět. Hrozilo nám,že zmokneme, naštěstí spadlo jen pár kapek. 

 

 

 

 

 

 



10.9.-14.9. Moje značka-můj strom 

V pondělí jsme se již sešli venku. Na dolní zahradě jsme se přivítali a opakovali jsme si podle obrázků stromy, 

které mají děti na značkách u svých háčků. Po zopakování, dostaly děti malé kartičky se stromy a přiřazovaly je 

k větším  obrázkům stromů, podle nichž jsme je v kruhu opakovali. Poprvé jsme se sklouzli na klouzačce. Na 

zahradě jsme po klouzání hledali stromy, které máme na značkách. Stihli jsme i procházku do Hluchova, kde 

jsme hledali další stromy, které na zahradě nemáme a chvíli jsme si tam pohráli. Povídali jsme si i o tom, čím 

jsou pro nás stromy důležité. Děti přišly na spoustu věcí a na co nepřišly, to jsme jim pověděli. Rozeznávali jsme 

jehličnany od listnáčů. Zahráli jsme si na stromy a protáhli si přitom tělo .Našli jsme břízu, která nám chyběla do 

naší stromové sbírky. Nebo jsme se rozdělili zase na tři skupiny a každá dostala předlohu stromu. Javor, jírovec 

a dub. Děti se podle obrázku snažily namalovat kmen a větve. K těm jsme pomocí razítek dodělali listy. Každá 

skupinka si našla svůj strom a pomocí techniky frotážováni si trojhrannou voskovkou přenesla strukturu kůry na 

papír. Vzorek si děti vystřihly a zároveň nalepily k obrázku. Jiným úkolem bylo najít a dolepit list a plod daného 

stromu. Adam s Fandou nám schovali kartičky stromů do tunelu z proutí a děti je hledaly a pak dělily na listnaté 

a jehličnany. K našim vědomostem jsme si přidali obyvatele stromu. Každý obývá jinou část stromů. Děti 

přilepovaly kartičky se zvířátky na plachtu s nakresleným stromem, podle toho, kde na stromě zvířátka bydlela. 

Děti se opět rozdělily do tří skupin a společně pak rozdělovaly jiné kartičky zvířátek na namalované stromy. Na 

procházky jsme chodily po proudu Labe i proti proudu. Děti sbíraly žaludy, prodíraly se divokou džunglí, 

pozorovaly čluny, ryby, kačeny a volavku Na procházku jsme šli proti proudu Labe a sbírali oříšky. Výlet byl do 

lesa u vlakového nádraží. 

  



17.9 – 21.9. Podzim a jeho plody-brambory, jablka a houby 

Týden jsme začali s jablíčky. Povídali jsme o jejich barvě, chuti, využití, porovnávali jsme velikosti. Zahráli  jsme si 

hru na sklízení ovoce.  Vyrobili jsme si jablíčko. Šablonu jablíčka jsme omotávali bavlnkou. Procvičili jsme si tím 

jemnou motoriku. K svačině jsme si dali  moštík, který nám přinesl Miky.V úterý jsme vyrazili k Zunovým na 

zahradu. Děti u nich nadšeně prozkoumávaly dětský domeček, holky si hrály na písku. Z odřezků dřev si kluci 

stavěli domečky a garáže. Pinkali si s pálkami, prohlédli jsme si a vyvenčili Fanouškova křečka Trixíka .Vyrobili 

jsme si ježky z trojhránkových dřevíček do kterých děti zatloukaly hřebíčky. Došli jsme i na hřiště v Houšťce, kde 

jsme si prohlédli novou tabuli, na které bylo vyznačeno, jak dlouho se v přírodě rozkládají odpadky a samozřejmě 

jsme si tam pohráli. Středu jsme zasvětili houbičkám. Ukázali jsme si je na obrázcích a řekli si, které jsou jedlé a 

které jedovaté. Prohlédli jsme si i atlas hub. V rámci předškolní výchovy jsme si dokreslovali obrázky houbiček a 

vybarvovali je. Vyráběli jsme sušičku hub. Děti pilovaly, řezaly, měřily, zatloukaly hřebíčky. Využili jsme k tomu 

ponk, který máme v Klíčku nově. Stihli jsme si i pohrát na zahradě. Aneta je nemocná a tak jsme tu dnes měli Péťu 

Zunovou. Povídali jsme si o bramborách. A protože na horní zahradě nějaké byly nasázené, šli jsme si je vykopat 

a přitom jsme našli spoustu pokladů. Na dolní zahradě jsme si udělali ohýnek a opékali jsme si jablíčka. Když bylo 

dost popela, upekli jsme si i brambory. Mezi tím jsme sbírali kaštany, které nás neustále bombardovaly, jak padaly 

dolů, hrabali jsme listí a vykopali jámu pro totem, který nám Amálka pomalovala. Také jsme lezli po stromech a 

houpali se v nových hamakách, které nám Péťa natáhla mezi stromy.V pátek jsme jeli n výstavu hub do 

Čelákovic.Na výstavě byly děti moc hodné, bedlivě poslouchaly co jim pan mykolog povídal o houbičkách a pan 

včelař o včelách a byly velmi překvapení, co všechno děti věděly .Děti na nic nesahaly, jen na co bylo dovoleno. 

Byly úžasné a moc jsme si to všichni užili ☺.A Andy nám tam dokonce zazpíval o žampionech ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

24.9. – 28.9. Svatý Václav 

Pepča se nám vrátil z dovolené a přivezl nám mušličky a mandle ještě ve skořápce. Děti si je pak na zahradě 

rozbíjely. Ráno jsme se hodně nasmáli, neboť spousta dětí zažila něco vtipného, nebo jsme si něco vtipného 

vymysleli. Zahráli jsme si loutkové divadlo o  sv. Václavovi. Na horní zahradě si někteří kluci hráli na Václava a 

Boleslava. Měli jsme meče, tak se šermovali a musím říci, že respektovali pravidla, aby se nezranili ☺. Moc jsme 

si toho o Václavovi nepamatovali, proto jsme si jeho příběh znovu převyprávěli. Začali jsme s výrobou koruny. 

Děti si obtáhly obrys koruny voskovkou a potom si ji sami vystřihaly. Kryštůfek Mandys oslavil narozeniny. Dostal 

hobla a za stoličku si vybral Pepču a Mikyho, proto dnes fotil Kiliánek a výborně ☺. Na zahradě jsme si dali dort 

a za všeobecného jásotu, bouchli šampáňo. Stihli jsme i procházku do Hluchova. Tam jsme si vyrobili meče na 

draka. Ve středu u nás byla Heda. V ranním kruhu jsme si znovu povídali o sv. Václavovi.  Už si toho pamatujeme 

mnohem více. Zacvičili jsme si. Potom jsme si šli vybarvit korunu, kterou jsme si včera vystříhali. Použili jsme 

anilinové barvy. Po svačince jsme si šli hrát na horní zahradu. Nejnapínavější den týdne byl čtvrtek. A tentokrát 

nás navštívila Týnka. Vyptávala se, jak to bylo s tím Václavem a děti jí na všechno odpověděly. Dodělali jsme si 

královské koruny, které jsme si vyzdobili třpytkami. Zahráli jsme si divadlo o sv. Václavovi. Na horní zahradě si 

děti s Týnkou zahrály hry a pak jsme vyrazili na draka. Skřítek Lesníček nám pozlatil meče a očaroval je, aby se 

děti draka nebály. Drak byl ukrytý v hustém lese, v temné sloji a děti se k němu vypravovaly pro zlatý kaštánek. 

Nejstatečnější byla Emmička ,která šla první a sama. Někdo šel sám, někdo ve dvojici. Každopádně to byl adrenalin 

pro všechny ☺. 



 

 

 

Počasí 1.10-5.10. 

Hrajeme si na horní zahradě a také na dolní zahradě, kde si povídáme o počasí. Zazpívali jsme si, s 

básničkou jsme se protáhli a zahráli jsme si hru na déšť a mraky. Děti s Naďou vyráběly na keramice 

lesního skřítka. Povídáme si o mráčcích a dešti. Mikulášek nám přinesl nádhernou knížku o počasí od 

pana Sekory, podle které jsme si vše krásně vysvětlili. Zazpívali jsme si písničky o dešti a zahráli si na 

hudebníky. Hráli jsme si na počasí. Volali jsme básničkou sluníčko a přivolali, takže venku na zahradě 

nám bylo příjemně. Zaběhali jsme si při  hře,, Na žraloky“ a louskali oříšky. Dokonce i pro Naďu. Vrátila 

se nám Aneta ☺. V kruhu jí děti pověděly,  co je nového. Jak jsme byli na drakovi a jak děti dělaly na 

keramice skřítky. Dva nejsilnější momenty její nepřítomnosti ☺. Pokračujeme v povídání o počasí. V 

knížce nám pan Sekora opět krásně vysvětlil, jak je to s větrem a s bouřkou, která děti zajímala.  Anetě 

jsme zarecitovali básničku pro sluníčko a vyrobili jsme si deštníček. Malovali jsme obloučky a hlavně 

puntíky, stříhali, skládali, lepili. Zašli jsme se podívat i do kostela sv.Václava na výjev jeho nešťastného 

skonu. Děti ho hladily a bylo jim ho líto. Po svačince jsme se vydali na zámek, nakrmit kozičky, ale 

nebyly tam. Viděli jsme alespoň pávy. Došli jsme i na hřiště do Panské, kde Týnka s dětmi řádila. Hráli 

jsme hry , nebo si děti jen tak prolézaly. A vůbec se jim nechtělo na oběd!:-) 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim v přírodě 8.10-12.10. 

Podzim je v plném proudu a tak jsme si o něm začali povídat. Opakujeme roční období, upřesňujeme si měsíce, 

které do něj patří. Povídali jsme si o zvířátkách a o tom co dělají na podzim. Jaké práce na podzim děláme, co 

sklízíme a jaké plody patří k danému stromu. Prohlédli jsme si podzimní knížku a podle ní jsme si ještě povídání 

doplnili. Museli jsme si na zahradě zopakovat, jak se chodí ve dvojicích a tak jsme se bohužel nedostali na 

procházku. Podívali jsme se jen na zlomenou lampu po ranní dopravní nehodě a pak jsme si pohráli na zahradě. 

Začali jsme s předškolní výchovou. Naučili jsme se  říkanku o prstíčkách, abychom je rozhýbali. Opakovali jsme 

barvy pastelek, které jsme se pak učili správně držet v prstíčkách. Vyplnili jsme si náš první pracovní list. Děti 

namalovaly sebe, podepsaly se a vybarvily počet puntíků, podle svého věku. Všichni z Klíčku jsme s e sešli na dolní 

zahradě v divadélku s babičkou Eliškou, která nám přečetla kromě jiného, pohádku O chytré kmotře lišce. Také 

jsme si zazpívali. Zbyl nám čas i na hraní. Kluci si stavěli v džungli domeček a krásně spolupracovali ☺.Ve středu  

jsme malinko pozměnili ranní kruh. Místo povídání jsme si posílali pohlazení. Většině dětí to šlo hezky, ale některé 

to budou muset ještě vypilovat ☺. Hned po kruhu jsme se vrhli na výtvarku. Rozfoukávali jsme tuš, z čehož nám 

vznikl keř. Děti se u toho hodně nasmály. Než nám keře uschly, zahráli jsme si na hudební nástroje a zazpívali 

spoustu nových písniček. Potom jsme si prstíkem namočeným v barvě doťupkali šípky na keř. Na procházku jsme 

vyrazili na dlouho slibované hřiště u autobusové nádraží. Děti si to tam moc užily. Svítilo a hřálo sluníčko a měli 

jsme krásný den.:-)Ve čtvrtek nám Aneta ukázala několik ptáků, kteří odlétají na zimu k moři. K tomu nám pak 

pustila jejich hlasy. Děti se je učily rozeznávat a nakonec jsme si k tomu zahráli hru. Znovu jsme si procvičili prstíky 

a zopakovali si k tomu říkanku. Správně jsme si vložili pastelku do prstíků a malovali postavu-maminku. Potom si 

modelem stoupla Péťa a děti ji malovaly tak, aby měla vše a nic jí na obrázku nechybělo. Děti si odhlasovaly, že 

na procházku půjdeme proti proudu Labe ke stromu, na který se báječně leze.V pátek jsme jeli na výlet do 

Toušeně. Nasvačili jsme se v zahradě u Vily. Zpáteční cestu jsme měli poděl Labe. Největší zážitek byli pro děti 

dělníci se stroji, kteří opravovali cyklostezku v Toušeni 
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Lesní skřítci 15.10-19.10 

Začínáme týden se skřítky. Kiliánek objevil v šatně dopis. Visel ve dveřích. Kili  z toho dostal chechtací záchvat, a 

nemohl přestat a mezi tím smíchem vykřikoval: ,,Dopis, dopis.‘‘ Všechny děti byly jak u vytržení. Nevěděly, že je 

od skřítků a netušily, proč tam je a kdo ho tam dal. Dopis jsme si přečetli a všechny děti napjatě poslouchaly vzkaz 

od Lesních skřítků. Dozvěděli jsme se, že nám píšou domácí skřítkové, kteří se nějakým nedopatřením dostali do 

lesa. O lesu vůbec nic neví a od nás potřebují naučit všechny důležité znalosti o lese, aby se mohli dostat zpět 

domů.  Udělali jsme si malý ohýnek a opekli si jablíčka. Sbírali jsme oříšky. Kluci si postavili domeček a proběhl 

malý zápas, kluci s Péťou ☺. Pepču Péťa neskolila ☺. Na keramice dělaly děti s Naďou domečky pro 

skřítky.V úterý jsme si zase hráli na školu. Procvičili jsme si ruce a správné držení tužky. Venku na zahradě jsme 

objevili další dopis od skřítků. Tentokrát jsme se měli vydat do Hluchova a hledat u barevných fáborků vzkazy od 

skřítků. Nadšeně jsme se tedy vydali na průzkumnou výpravu. Všechny vzkazy se nám podařilo najít. Dozvěděli 

jsme se v nich, jak se skřítkům v lese líbí nebo nelíbí. Ve zbytku času jsme si pohráli na horní zahradě. V e středu 

ráno po ranním kroužku nás „vyděsilo“ divné zvonění – hned jsme utíkali ke dveřím. Byli to zase skřítkové a 

nechali pro nás na klice dopis. Stálo v něm, že nám Větrník donesl balíček a my ho musíme najít. Nakonec ho kluci 

objevili v koupelně a byl to teda pořádný balík. V dalším dopise jsme se dozvěděli, že nám skřítkové posílají lesní 

deníky, do kterých máme zaznamenávat všechny úkoly, se kterými budou skřítkové potřebovat poradit. Hned 

jsme dostali první 2 úkoly – nalepit si do deníčku fotografie skřítků a namalovat les. Dnes ráno jsme vymýšleli 

dopis pro skřítky a Aneta ho napsala. Dali jsme ho za okno a doufali jsme, že si ho skřítkové odnesou – odnesli, 

ale až když jsme přišli na oběd. V rámci předškoláka jsme procvičovali stříhání. Po svačince jsme šli neplánovaně 

na prohlídku hasičské zbrojnice do Staré Boleslavi. Prohlédli jsme si hasičské auto zevnitř a také jsme si vyzkoušeli 

hasit (vodou jsme shazovali plechovky).V pátek jsme jeli vlakem do Otradovic a odtud jsme šli lesní cestou do 

Káraného. 

 



 

 

Není drak, jako drak 22.10-26.10. 

V pondělí jsme si začali povídat o dracích. Prohlédli jsme si různé draky a dráčky do větru i pohádkové. Přidali 

jsme debatu i o větru. Cvičíme. Ven jsme šli na horní zahradu. Někteří kluci zápasili podle pravidel v hromadě listí. 

Někteří listí hrabali a někteří si hráli na pole. Mohli jsme si pak přijít ukrást výpěstky, jak nám dovolil Áďa ☺.Holky 

pekly dort. V úterý kvůli nehodě na dálnici byl úplně ucpaný Brandýs a tak jsme všichni přišli do Klíčku déle, než 

jsme předpokládali. Přesto jsme si stihli zacvičit, uhádnout hádanku, povídat si ještě o větru a dracích, zahrát si 

hru na vítr, která vyžadovala velké soustředění. Povedlo se to báječně. Vítr málem odfoukl Petru, že ji některé 

děti musely držet, aby jim neuletěla. Také jsme si vyrobili dráčka. Původně jsme měli malovat a lepit, ale děti 

prosily, aby si s ním mohly létat, tak jsme malovali, stříhali a opakovali barvy, které děti chtěly na ocásek. Dráček 

nám posloužil k další hře s písničkou. Pohráli jsme si na dolní i horní zahradě. Protože v neděli, slavíme 100 let od 

založení republiky, povídali jsme si ve středu s dětmi o tomto svátku. Přiblížili jsme jim události formou 

pohádkového příběhu, dobových obrázků a historických replik peněz-děkujeme pane Calto ☺, dětem se moc 

líbily. Zazpívali jsme si písničku Ach synku, synku a vysvětlili si o čem to vlastně je. Namalovali jsme si naši vlajku 

a Miky nám řekl krásnou mnemotechnickou pomůcku, jak si zapamatovat skladbu jejích barev. Žádné s dětí nám 

ji nechtělo věnovat na okno!:-). Trochu jsme si protáhli tělíčka, protože po svačině, jsme šli pouštět draky. To byla 

panečku zábava. Vítr funěl nádherně a draci létaly jedna báseň. Děti měly pusy od ucha k uchu. Lítaly jako Ti 

draci, které si navzájem hezky půjčovaly. A koho zrovna pouštění draků nebavilo, lovil pod vedením Adámka 

mambu zelenou v křoví. V čtvrtek jsme začali ranní kruh neobvykle. Andy měl dnes svoje povídání o tom, co dělají 

jeho rodiče. Pokračovali jsme na téma vznik republiky. Nejprve jsme si zopakovali, co víme ze včera. Dnes jsme si 

řekli něco o národním stromě, znaku a hymně, kterou nám krásně zazpíval Andy ☺. Domalovali jsme vlajku 

z druhé strany a vyrobili si vlaštovky v národních barvách, které jsme se snažili umístit na naši lípu v Klíčku, ale 

 



moc se nám to nedařilo. K svačině jsme si dali lipový čaj a připili si na to, ať se nám tu v naší zemi hezky žije. Dnes 

jsme si pohráli na horní zahradě. V pátek jsme jel do Muzea hraček do Benátek nad Jizerou .Nasvačili jsme s e 

v zahradě .Děti se tam proběhly a mohly si tak ve větším klidu prohlédnout starobylé hračky. Nejvíce se jim líbil 

kolotoč na fotobuňku. 

Halloween a podzimní tvoření 29.10. – 2.11. 

Jsou podzimní prázdniny, proto nás dorazilo méně. I tak jsme měli program zajímavý. V kruhu jsme si ještě 

povídali o narozeninách naší republiky, a co vše si pamatujeme. Andy nám k tomu přinesl cd s nedělním 

programem Déčka, které se velmi poutavě tomuto tématu věnovalo, a namluvila ho a nazpívala jeho sestřička 

Eliška. Potom šly děti péci dýňové muffiny, které se povedly výborně. Venku mrholilo a bylo sychravo, od hraní 

venku nás to ale neodradilo. V úterý se nás díky prázdninám sešlo opravdu málo. V kroužku jsme si povídali o 

dušičkách. Vydlabali jsme si dýni od Mikyho maminky a vykrájeli si ji na dýňácké strašidlo. Trochu jsme si zacvičili 

a po svačině vyrazili na procházku k Labi. Foukal silný, ale teplý vítr a bylo teplo jak v létě. Viděli jsme, jak se myje 

autobus, kluci lezli po poraženém stromě, jako lodi. Nasbírali jsme si kůru na lodičky. Kluci to ale nevydrželi a 

většinu naházeli do Labe. Pak objevili 2 velké louže a začalo stavební a lodní dobrodružství. Vůbec se jim nechtělo 

zpět ☺. Ve středu jsme se sešli po prázdninách v hojném počtu. Stále si povídáme o dušičkách a Halloweenu. 

Začínáme  se učit písničku na vítání nového měsíce. Vyrobili jsme si pavoučí obrázek pomocí razítka a nalepili 

pavoukům knoflíkové oči. Na procházku jsme vyrazili znovu k Labi, ale jinou cestou. Povozili jsme se na závoře a 

došli až skoro k Probošťáku. Ve čtvrtek nám v  kruhu Amálka představila povolání svých rodičů. Potom jsme si 

v rámci předškolní výchovy zahráli na školu.  Děti to moc bavilo. Házelo se kostkou a počet děti namalovaly na 

tabuli. Zazpívali jsme si. Oslavili jsme Andyho narozeniny. Po svačince nás čekalo setkání s panem Šustou a jeho 

fenkou Barunkou, která nám ukázala rozličné psí kousky, které ji pan Šusta naučil. Také jsme se dozvěděli, jak se 

k pejskům chovat, jak k nim přistupovat a jak s nimi mluvit v jejich řeči. Děti si mohly spoustu věcí s Barunkou 

vyzkoušet. Stihli jsme si pohrát na dolní zahradě. 



 

 

  Svatý Martin 5.11 – 9.11. 

V neděli je svátek sv. Martina. Proto jsme si po pondělním kruhu, kde jsme si prohlédli notýsky, pověděli jeho 

příběh. Abychom si sv. Martina přiblížili více, mohly si děti vyzkoušet helmici a mečem přetít pověstný červený 

plášť. Učíme se písničky na svatomartinskou slavnost. Po svačince jsme šli k ohništi rozdělat oheň. Rozhodli jsme 

se totiž, že každý nový měsíc budeme vítat všechny třídy společně u ohně. Měsíc listopad jsme přivítali písničkou, 

pohladili jsme si skřítka Listopadníčka a děti mu pošeptaly přáníčko. Eliška s Johankou rozdaly perníčky ve tvaru 

lístečku, který pro všechny připravila Aneta. Odpoledne na keramice děti vyráběly talířky, které si zdobily 

korkovými tiskátky a makovičkou a kdo chtěl, vyrobil si na talířek keramickou kytičku. Některé děti si ještě 

vyráběly skřítka, který je bude provázet celý rok v našem putování za skřítky. Tohoto skřítka pomocníčka si 

odnesou domů až na konci roku. V úterý jsme byli v tělocvičně. Proto jsme si v kruhu povídali o tom, jaké sporty 

děti po školce dělají. Po kruhu jsme nacvičovali písničky. Věnovali jsme se předškolní výchově. Děti dávaly správný 

počet kaštanů na počet puntíků na kartičkách. Vypracovali jsme si pracovní list zaměřený na uvolňování ruky. 

Oslavili jsme Amálčiny narozeniny a pak hurá do tělocvičny. V tělocvičně jsme si zařádili, Radka děti trénovala 

mimo jiné i na skok do písku. Skákali jsme do trampolíny, což byla náramná legrace. Kili po skončení cvičení 

s vítězným úsměvem konstatoval. Až budeme hrát na žraloky, tak už nás Péťa nedožene.‘‘☺ Po středečním kruhu 

jsme si zacvičili na říkanku se svatomartinskou tématikou a nacvičovali písničky. Abychom byli připravení  na 

nedělní slavnost, jak se patři, pustili jsme se do výroby lucerničky. Natřeli jsme ji lepidlem a obalili jutovou mašlí. 

Na tu jsme ještě nalepili lístky. Je pravda, že jsme všichni byli od lepidla až za ušima. Než nám lucernička zaschla, 

zahrály si děti divadlo na sv. Martina. Rozdělily si role krále, Martina a žebráka. Zájem byl veliký. Následně jsme 

si navlékli korálky na držátko z drátku, které nám mezitím připravila Aneta. Ven jsme šli na horní zahradu, bylo 

krásně a kluci měli stavební náladu. Kutali a vozili materiál. Stavěli mosty a silnice. Holky jezdily na koloběžkách.Ve 

čtvrtek byl ranní kruh malinko jiný. Začali jsme se učit novou vítací básničku. Opakujeme písničky na slavnost. 

Protože sv. Martin je i o dobrotách, upekli jsme si dnes svatomartinské rohlíčky. Děti dávaly všechny ingredience 



do mísy, míchaly, válely a zamotávaly rohlíčky. Než se upekly, procvičily si s Anetou prstíčky a trénovaly stříhání. 

Venku jsme byli na dolní zahradě a na procházce Hluchovem, kde si děti takém pohrály. V pátek jsme byli na 

výletě autobusem do Toušeně a odtamtud pěšky do Káraného a do Klíčku zpět autobusem. 

Lesní skřítci 12.11. – 16.11. 

Pondělní den začínáme čtením notýsků a povídáním o nedělní svatomartinské slavnosti. Vrátili se skřítkové a 

nechali nám v šatně dopis. Snažně nás v něm prosili, abychom jim poradili, co se v lese smí jíst a co ne. Oni totiž 

snědli něco, po čem je tuze bolelo bříško. Rozdělili jsme jim lesní plody, byliny a houby na jedlé a nejedlé, aby 

pro příště věděli, co se v lese může jíst a co ne. Našim kouzelným keramickým skřítkům děti pošeptaly přání, nebo 

vzkazy, pro naše lesní skřítky. Pepíček prý jim vzkázal, aby jedli pravé hříbky. Na procházku jsme šli do aleje a 

chtěli jsme kolem Nadi. Zarazilo nás, že v ohradě leží koník a tak jsme šli zjistit, jestli není nemocný. Dozvěděli 

jsme se, že ne. Že je jen líný. Tak nám stačil čas na hraní u Labe. Odpoledne děti s Naďou barvily vypálené 

keramické domečky. V úterý po kruhu, ve kterém opakujeme jedlé a jedovaté plody lesa, jsme si zahráli báječnou 

hru. Děti se rozdělily do dvou družstev. Na zem se položily karty se symbolem lebky a talířku. 1 děcko z každé 

skupiny dostalo do ruky plácačku a Aneta ukazovala obrázky lesních plodin. Děti musely rychle zareagovat, zda 

je to jedlá, či jedovatá rostlina a plácnout plácačkou do správného symbolu na zemi. Seděly za sebou v řadě a 

střídaly se. Skvěle jsme se všichni pobavili. Po svačině jsme šli uvařit skřítkům na zahradu v kotlíku na ohni čaj, 

neb nás o to snažně žádali v novém dopise. Sami jsme ho také ochutnali. Na zahradě jsme si mimo jiné hráli také 

na cirkus. Začal s Tím Adámek, který nám ukázal akrobatické číslo, holubičku na lavičce a už to chtěly dělat 

všechny děti. I ve středu nám skřítci poslali dopis, ve kterém nám děkovali za čaj, který jsme jim včera uvařili. Pro 

jistotu jsme si znovu zahráli plácačkovou hru na jedovaté a jedlé plody, abychom si je lépe zapamatovali. Aneta 

dětem rozdala archy s předtištěnými obrázky lesních plodin, které děti rozstříhaly na jednotlivé kartičky. Ty 

potom roztřídily na jedlé a jedovaté a nalepily si je do lesních sešitků buďto k talířku, nebo k lebce se zkříženými 

hnáty. Na zahradě jsme si zahráli pohádku O perníkové chaloupce. Ve čtvrtek si opět hrajeme na školu. Nejdříve 

cvičíme matematické představy (přiřazujeme kaštany 

k puntíkům, házíme hrací kostkou a počítáme tečky, procvičujeme správné držení tužky a děláme uvolňovací 

cviky na ruku). Po svačince se vydáváme na průzkumnou výpravu k Labi. Kvůli velkému mokru na poli, jsme 



nemohli prozkoumat novou cestičku. Ale místo toho si z procházky odnášíme úplně parádní zážitek – hodný pan 

řidič traktoru, který vyorával cukrovou řepu, nás svezl. To byla pane paráda!!V pátek jsme jeli do solné jeskyně. 

Bude zima, bude mráz 19.11- 23.11. 

Jako každé pondělí se ráno neslo v duchu čtení notýsků. Po kruhu jsme se naučili první zimní říkanku. Hodila se 

báječně, protože se jmenuje, Sněží, sněží a venku nám opravdu poprvé sněžilo. Říkanku vystřídala zvířátka. 

Určovali jsme pomocí obrázků, jaká přes zimu spí a která jsou přes zimu aktivní. Vypracovali jsme si pracovní list, 

kde děti své znalosti uplatnily. První sníh nám na zahradě vydržel. Děti si udělaly první koule a bylo po sněhu ☺ 

. Odpoledne děti vyráběly s Naďou keramické čertíky. V úterý jsme se po kruhu v rámci předškolní výchovy 

věnovali protikladům. Některé děti sami pojmenovaly, s jinými jsme pomohli a pak už to šlo všem nádherně. 

Někdy to bylo i vtipné. Nejvíce je pobavil protiklad oblečený a neoblečený, neboli nahatý. Vypracovali jsme si 

ještě list se zvířátky, kde jsme určovali, před, za apd. Pak následovala svačina a po svačině tělocvična. Vyběhat a 

vyřádit jsme se potřebovali, protože dnes s námi šili všichni čerti. Ve středu nás  čekala  návštěva u Kvítek. Pozvali 

nás na povídání s p.Hradským, který se stará o záchranu živočichů, kterým poskytne první pomoc a následně je 

umístí do záchranné stanice Choustník . Sedli jsme si v Kvítkách do kroužku a poslouchali, jak se zachraňují ježci, 

ptáčci, srnky a další zvířátka. Děti dostaly brožurku, kterou si zaujatě prohlížely. Pan Hradský sebou přivezl i živé 

káně, které má poraněné křídlo. Děti si ho mohly zblízka prohlédnout. Po přednášce jsme na horní zahradě 

vybudovali domeček pro ježka. Následně jsme se vydali na dlouhou procházku Hluchovem, kolem Houšťky a 

podél Nadi. Cestou jsme si povídali a zahráli jsme si malinko na běhání podle Radky, které nás naučila v tělocvičně. 

Ve čtvrtek jsme si opakovali, která zvířátka v zimě spí a která ne. Trošku jsme si zacvičili a pak jsme se učili nové 

básničky a písničky. V rámci předškolní výchovy jsme si procvičili prstíčky a vyplnili si další pracovní list na 

uvolňování ruky. Znovu jsme si zopakovali básničky a písničky. Dali jsme si svačinu a hurá na horní zahradu. Děti 

zkontrolovaly ježkův domeček. Zatím je prázdný. Na výlet jsme jeli do solné jeskyně. 

 



 

 

Advent je krásný čas 26.11 – 30.11. 

V pondělí jsme se poprvé  sešli v menším počtu než obvykle. Prohlédli jsme si notýsky a vrhli se na nácvik zimních 

básniček a písniček. Jde nám to dobře. V 9 hodin u nás zazvonila pohádková babička Eliška, která nám přišla 

přečíst pohádky. Uvařili jsme jí čaj a začalo se číst O pejskovi a kočičce, O sekyrkové polévce a mexickou pohádku 

O zpívající žábě. Mezitím jsme babičce zarecitovali a zazpívali. Po svačince jsme vyrazili na zahradu nasbírat 

žaludy, které by se nám mohly na něco hodit. Děti si potom hrály na písku a kluci si v listí poměřovali síly podle 

pravidel, aby si neubližovali. Je moc hezké pozorovat je, jak se snaží zápasit férově i bez našich zásahů.V úterním 

kroužku jsme si povídali o adventu a vysvětlili jsme si co to je. Povídali jsme si o tradicích a o tom, jak se děti těší 

na vánoce a co si od Ježíška přejí. Přitom jsme si prohlíželi knížky. Zkusili jsme si znovu písničky a básničky. Začali 

jsme s výrobou adventního věnečku. Šablonu si děti nabarvily na zeleno. Ještě jednou jsme nacvičivali  besídku a 

po svačině jsme šli na zahradu. Nejprve jsme si pohráli a pro zahřátí jsme si zahráli Na žraloka. Na žádost Mikyho 

se hrála ještě schovávaná. Středu nám obohatila Kiliho maminka Kira, která nás přišla doprovodit na kytaru při 

nácviku besídky. Přinesla i jiné hudební nástroje, které dětem půjčila a děti si je rády vzaly a hrály také. Na 

procházku jsme šli k Labi. Na tůni jsme objevili první led. Kluci se na něj hned vrhli s klacky. Došli jsme téměř 

k Probošťáku a tam si děti hrály mezi borovičkami na schovávanou. Čtvrteční den jsme nezačali sami. Přišla k nám 

tento týden již třetí návštěva. Tentokrát to byla Blanka  z jiné lesní školky. Ukázali jsme jí, jaké umíme písničky, 

dodělali jsme si adventní věneček s tím, že děti si ho dozdobí doma podle svého s maminkami. Po svačině jsme 

se vydali podél Labe a nesli jsme zvířátkům do krmelce kaštany a žaludy, které jsme si nasbírali v  pondělí..Cestou 

jsme zjistili, že nám tůň už zamrzla docela. Led byl ale ještě dost tenký. Dal se ještě rozbít.klacky. Během 

procházky jsme si stihli pohrát u našeho oblíbeného stromu a nacvičovat besídku.V pátek jsme jeli do solné 

jeskyně. 

 



 3.12-6.12. Svatý Mikuláš 

Po přečtení notýsků jsme nacvičovali besídku. Ozdobili jsme si adventní věnec. Protože jsme čekali na focení, 

ještě jednou jsme si přeříkali besídku. Děti si potom mohly jít ještě chviličku pohrát, než pro nás přišli na focení. 

Děti se oblékly do dobových oblečků a krásně se na paní fotografku usmívaly. V úterním kruhu jsme si povídali o 

tom, zda nosí Mikuláš dětem nadílku v punčoše a vyprávěli jsme si zážitky z Mikuláše. Na to jsme navázali tím, že 

jsme si vyprávěli příběh sv. Mikuláše a jak to s tím Mikulášem, andělem a čerty vlastně je. I dnes jsme se věnovali 

besídce a děti nám vyrazily dech, když po svačině sehrály naprosto spontánně, sami to, co se naučily. Bylo to 

nečekané a krásné, kéž by se jim to tak povedlo i před Vámi, rodiči. Po tomto představení už jsme se nutně museli 

jít vyřádit do tělocvičny, protože to začínalo vypadat, že čertíci přišli o den dřív. S Radkou to byla zase 

zábava.Středa proběhla ve znamení změny. Jeli jsme místo pátku na výlet dnes. Navštívili jsme skanzen v Přerově. 

Viděli jsme, jak se dříve slavily vánoce a jaké tradice se dříve dodržovaly. Dětem se výlet líbil. Povídali jsme si 

během prohlídky o všem, co jsme viděli a v čem a proč to bylo jiné. Děti měly spoustu dotazů, ale nejčastěji bylo 

slyšet: ,,Já nevidím!“ ,když jsme nahlíželi do sedniček. Také jsme se po cestě autobusem dozvěděli, že Pepíčkův 

děda se narodil na Slovensku, Andyho maminka v Česku a Andy v porodně. A všechny děti se narodily z maminky 

bříška. To se myslím, dozvěděl celý autobus.:-) A mám pocit, že z čertů, kteří dnes přijdou, si děti příliš nedělají. 

Tak uvidíme dnes v Klíčku. Ve čtvrtečním kruhu jsme si povídali o zážitcích ze včerejší Mikulášské nadílky. Děti 

vyprávěly o tom, co dostaly a jak to bylo s čerty a Mikulášem Dopoledne jsme se věnovali nácviku besídky. 

Besídku jsme již začali zkoušet i v terénu na zahradě. V pátek jsme měli nácvik besídky i s hudebním doprovodem. 

Přišla Kiliho maminka Kira s kytarou a dalšími hudebními nástroji. Hned to byl jiný zážitek. Mezitím nám vykynulo 

těsto na sladké čerty. Ty si děti vytvarovaly, každý ze svého válečku. Upekli jsme si je a každý si svého čertíka vzal 

domů. 

 

 

 



Vánoční přípravy 10. - 14. 12. 2018 

Týden začínáme jako vždy notýsky. Po přečtení zážitků z víkendu, jsme se pustili do zdobení stromečku. Děti si 

postupně vybíraly ozdoby a jednotlivě je dávaly na stromeček, aby nedošlo ke strkanicím. Po svačině jsme vyrazili 

k ohni. Minulý týden se nám to nepodařilo, ale dnes bylo počasí přívětivější a tak jsme s Kvítky a Poupátky mohli 

přivítat nový měsíc. Dnes bylo setkání v režii Kvítek. Připravili si pro nás vánoční písničky a pohostili nás čajem a 

kávou. Dnes nás u ohně navštívil skřítek Prosinec. Děti si ho opět mohly pohladit a pošeptat mu své přání. My 

jsme po slavnosti zvládli i procházku do Hluchova.Po úterním kruhu jsme pilovali besídku. Jde nám to čím dál lépe 

☺. Vánoce se blíží a tak děti dnes vyráběly přáníčka. Nejprve děti namalovaly doprostřed obrázek. Někdo 

vánoční, někdo pro maminku a někdo pro tatínka. Potom se na titulní stránku nalepila dřevěná kolečka. Děti si 

vystříhaly ručičky ze stříbrného lepícího papíru a nalepily je. Speciální voskovkou domalovaly sněhuláka a nalepily 

hrnec, ke kterému domalovaly uši. Ještě podepsat a přáníčko bylo hotovo. Protože dost pršelo, rozhodli jsme se 

pro výlet autobusem na brandýské náměstí, podívat se na stromeček a zpět přes Ostrůvek do Klíčku. Děti se 

proběhly na geostesce, kde jsme byli pochváleni jedním dědečkem, jak se pěkně otužujeme. A otužovali jsme se 

opravdu řádně, neboť na mostech foukal takový ledovec, že jsme se už těšili do tepla. Ve středu jsme měli velkou 

psí návštěvu – místo Péťi přišla Týnka s Edou. Eda s námi byl i v ranním kruhu a společně jsme si povídali, jaké 

máme doma zvířátko. Potom jsme opět pilně nacvičovali na besídku. Ve zbytku času jsme kreslili maminku. Po 

svačince jsme si hráli na zahradě.Čtvrteční dopoledne k nám přišla na pomoc maminka Jóňi – to bylo radosti 

(hlavně u Jóni). Po přivítání v ranním kruhu nám zahrála Eliška Z. na flétnu koledy. Dokonce jsme některé koledy 

poznali. Potom jsme si upekli linecké cukroví, které příští týden budeme mazat marmeládou. Mikuláš C. nám 

představil povolání svých rodičů Skládali jsme maturitu a dostali vysvědčení. Po svačince jsme si pohráli na 

zahradě. V pátek jsme navštívili muzeum v Brandýse – výstava betlémů.  

 

 



Vánoce jsou skoro tu 17.12- 21.12. 

 

Jako každé pondělí jsme si přečetli sešitky a společně si popovídali o tom, jak se kdo měl o víkendu. Po svačince 

jsme se vypravili na zámek na divadelní představení Marky Míkové „Klidné Vánoce“. Bylo to moc hezké 

představení plné písniček a někteří tam potakali své kamarády nebo dokonce sourozence.  Odpoledne jsme 

společně mazali marmeládou linecké cukroví. Šlo nám to rychle od ruky, akorát marmeláda byla úplně všude (na 

židličkách, stolech a většina z nás si marmeládu odnesla i domů na oblečení :o)).v úterý ráno přišla Naďa. 

Společně jsme jí předvedli, jak už krásně umíme besídku. Dostali jsme od ní pochvalu. Po svačince jsme šli cvičit 

s Radkou do tělocvičny. Nejvíce se nám líbila hra na vor – měli jsme dvě žíněnky a museli jsme se společně 

přeplout na druhý břeh a nesměli jsme šlápnout do vody. Středeční ráno jsme zahájili ranním nácvikem besídky 

na dolní zahradě. Sešli jsme se všechny třídy a každá předvedla svoji část besídky. Na svačinu jsme šli do herny a 

po krátkém hraní v herně jsme se zase oblékli na ven a pohráli jsme si ještě na zahradě. Odpoledne byla vánoční 

besídka. Čtvrteční den byl celý kouzelný. Ráno začalo sněžit, a když jsme se vraceli na oběd, tak jsme pod 

stromečkem našli dárky od Ježíška. Většina dárků byla společná do herny, ale každý tam našel vánoční ozdobičku 

plnou lega, kterou si mohl odnést domů. Oběd jsme tedy museli odložit a krátce si pohrát s novými 

hračkami.Páteční výlet byl do herny Sklepík ve Staré Boleslavi. 

 

 

 

 

 



2019 

Přivítání po Vánocích 3.1.- 4.1. 

Nový rok jsme začali sportovně. Hned první den jsme jeli do Čelákovic na plavání. Jelo nás méně, protože spousta 

dětí byla ještě na vánočních prázdninách. Alespoň jsme si vše v klidu vyzkoušeli. Děti byly natěšené. V bazénu nás 

přivítala správná, ale rázná slečna instruktorka. Vůbec se s námi nepárala, nandala pásky a šup do hluboké vody. 

Kluci se vůbec nebáli a od začátku řádili a moc si to užívali. Holčičky byly opatrnější, tak se slečna instruktorka 

rozhodla, rozdělit je na příště do 2 skupin. Tak snad si to všichni užili ☺V pátek přišly jen čtyři děti, pohrály si 

tedy dostatečně v herně a byly venku bobovat. 

My Tři králové jdeme k Vám 7.1. – 11.1. 

V pondělí  jsme se v hojnějším počtu přivítali po Vánocích. V kroužku jsme si přečetli notýsky a pověděli si, jak 

jsme se měli a co nám nadělil Ježíšek. Se Třemi králi jsme si zapálili svíčku za první měsíc a Aneta nám pověděla 

jejich příběh. Pepíček nám přinesl ukázat myrhu a kadidlo, ke kterým jsme mohli i přivonět. A protože máme nový 

měsíc, měli jsme dnes i setkání u ohně. Dnes nám vařila čaj Poupátka a přichystala si pro nás i písničky. Kvítka 

nám ukázala, jak vypadá fanfrnoch a jak se na něj hraje. Potom si všechny děti společně pohrály.V úterním 

kroužku jsme si zopakovali, jaké dárky přinesli Tři králové Ježíškovi. Potom jsme si hráli na školu. Malovali jsme 

předměty, které nám Aneta ukazovala do okének na papíru pěkně zleva doprava. Nácvik na psaní a čtení. A 

následně nás po svačině čekala tělocvična s Radkou. Ve středečním kruhu jsme si prozradili, co bychom si přáli 

k obědu. Nejčastěji se objevily špagety. Žemlovka ani jednou a tu máme k obědu dnes. Po kroužku jsme si 

zacvičili, abychom se protáhli a vydrželi v klidu na divadélko. Petra zahrála dětem pohádku o Třech králích. Dětem 

to bylo málo a žádaly přídavek. Přidala se tedy pohádka o princezně, co ji sebral čert. Po svačině jsme vyrazili na 

procházku alejí. Cestou jsme si povídali o Vánocích a dárcích, o záchranných vrtulnících a o hasičích. Zahráli jsme 

si ,,cukr,káva,limonáda“a celí vyfoukaní jsme se vrátili do Klíčku.Také jsme jeli už podruhé do bazénu 

v Čelákovicích. Plavala s námi jiná paní instruktorka, která byla mírnější a moc hodná. Děti se učily kopat nohama 

přidržení za okraj bazénu. Dále jsme se učili plavat s podložkou a vozit zvířátko na podložce, které pak děti 

přilepily na stěnu bazénu. Pak se skákalo do okénka z okraje bazénu a děti se učily splývat na zádech. Pomáhalo 

jim zvířátko na bříšku, a kdo se bál, ten si položil hlavičku na rameno paní instruktorky. Také jsme se klouzali na 

klouzačce.V pátek po kruhu jsme vypracovávali listy předškolní přípravy. Uvolňovali jsme zápěstí, učili se správně 

držet tužku. Děti také projevily zájem zopakovat si zvířecí hovínka, tak jsme je tedy zopakovali.:-)Po svačince jsme 

šli na Tříkrálovou  koledu ke Kiliho mamince Kiře. Děti jí zazpívaly a mohly si vybrat odměnu. Zbyl nám dokonce 

čas na hraní na zahradě. 

 

 

 

 



Hory - Horní Maršov 14.1. – 18.1. 

 

V pondělí jsme se sešli v Klíčku a vyrazili minibusem do hor. První polovina cesty ubíhala dobře. Děti se těšily, 

povídaly si, nebo zabavily hrami, které vozíme na výlety do autobusu.  Druhá polovina už byla horší. Vystřižená 

jak ze Shreka.,, A kdy už tam budem. A kdy tam budem,  kdy už tam budem.“ :byla neustálá otázka. Až už jsme 

tam konečně byli. Nandali jsme naše zavazadla na boby a i děti si je vytáhly k faře, kde jsme bydleli. Šikulky ☺. 

Ubytovali jsme se. Malinko hekticky. Vytahat všechna zavazadla do podkroví fary, zjištění, že nemáme povlečeno, 

svlékat děti, rozmístit do pokojů a vybalovat. Děti nadšené, my ždímaly trika. Zregenerovali jsme u oběda – 

bramboračka, rizoto a zelenina a šli jsme na svah za farou. Svah byl namrzlý. Hledali jsme nejvhodnější místo, aby 

se  to dětem příliš nerozjelo. Pro ty opatrnější, zvláště holčičky, jsme vybrali co nejmírnější místo. Děti si to užily, 

vyřádily se. Cestou na svačinu jsme našli dopis od Krakonoše s prosbou o záchranu sojky. Dostali jsme za úkol 

postavit sněhuláka a nekřičet v přírodě a na faře, kde bydleli dva kocourci. Po svačině jsme vyrazili na průzkum 

Maršova. Viděli jsme kostel a řeku Úpu. Skoro za tmy jsme se vrátili a rovnou na večeři – žemlovka s tvarohem, 

jablíčky a Nutelou, nebo řádný hovězí vývar. Po večeři si děti hrály, až do večerky. Druhý den, jsme po snídani - 

houska, sýr, salám, zelenina, vyrazili opět na svah za farou. V noci sněžilo a napadl nám prašánek. K naší úlevě už 

to dětem tak nesvištělo. Marně jsme  děti lákali stavět sněhuláka. Bobování bylo zábavnější. Naďa s Petrou se o 

to tedy snažily sami, ale prašan byl nepřekonatelný. Ačkoliv pak přišel na pomoc Pepča  a tomu se záhadně 

podařilo za podstatně kratší dobu udělat stejně velkou kouli, s jakou se tam Petra mořila snad ¾ hodiny. Což ji 

rozčilovalo a Pepča s Amálkou z toho měli legraci. Po svačince si chtěly děti hrát a ven se jim už nechtělo. Šli jsme 

tedy na oběd dříve-my měli maso na kari, ale byla to spíš výborná čína a dětem udělala  paní kuchařka kuřecí 

masíčko přírodní se sosíkem a příloha byla bulgur. Dětem to moc chutnalo. Polední klid jsme si zkrátili. Odpolední 

sváču-koblihu jsme si vzali sebou a vyrazili jsme na dlooouuuhý výlet s lopatamI. Děti se vozily na každém 

kopečku, který jsme našli. Domů jsme přišli až za tmy. Po večeři jsme si zase hráli. Ve středu po snídani- jogurt, 

muslli, ovoce, jsme šli zase na svah. Večer pršelo, tak byl sníh mokrý a jezdilo se ještě hůř. . Děti zjistily ,že někdo 

na cestě-mezi svahem a kostelem, polní cestě ,nefrekventované(pouze přes ní 3x přejel Krakonoš tažen psy ☺), 

někdo postavil malý můstek a začaly jezdit tam. Musela se nastavit bezpečnostní pravidla, aby se neporážely. 

Podél zdi kostela nahoru, koridorem cesty dolů. Adámek, Krýša P. ,Amálka, Fanda stavěli sněhuláka s Naďou a 

pěkně ho vymalovali. Dohodli jsme se, že zrušíme dopolední svačinu, protože jsme chodily déle na snídani a pak 

byl zase brzy oběd a my se jen svlékali a oblékali. Mohli jsme být o to déle venku a děti pak lépe jedly oběd. Po 

odpolední svačince-sušenka, jablka, banány, mandarinky, jsme vyrazili přes řeku na nejlepší mez, po které se 

báječně jezdilo na lopatách. Krakonoš nám poslal dopis, že úkoly se dětem nechtějí plnit a tak ať si užívají 

radovánky na horách. Večeře vajíčková pomazánka a hutná fazolová polévka. Čtvrteční snídaně- vánočka 

s marmeládou. Po snídani procházka do města. Sníh tál a bylo strašně mokro. Před obědem jsme měli ještě 

prohlídku kostela. Pan průvodce byl bezvadný. Začal s fakty a letopočty.  Děti to nezajímalo. Požádali jsme ho,  

zda by to nešlo trochu pohádkově a ono to šlo a děti z něj nespustily oči. V kostele se ptaly a chtěly prozkoumat 

všechny,, komnaty“, jak řekl Kili. Kostel byl velmi členitý. Myslíme, že se jim tam moc líbilo. K obědu byl 

hamburger v housce, opečené brambory a okurkový salát s jogurtem. Samozřejmě každý den byla polévka. Po 

obědě už děti odpočívaly. Už byly unavené. Po svačině-výborný jablkový kompot, nebo banán,  jsme šli na svah a 

řádili tam až do tmy. Potom nás čekala bojovka. Po světélkách dojít po cestičce kolem chalupy až ke klobouku a  

z klobouku si vzít penízek, za který pak děti dostaly odměnu. Pak už byla jen večeře- grilovaná zelenina 

s kuskusem a konečně pohádky, aby Aneta, Naďa a Petra mohly zabalit. V pátek to samé co při příjezdu. Děti 

natěšené pro změnu domů. A.P.N.-ždímaly trička ☺.Museli jsme totiž svlékat povlečení, řešit politá trička, když 

bylo vše zabalené,atd,atd,atd.-vždyť to znáte. Ale zvládli jsme to a myslíme, že děti si to spolu náramně užily. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21.1.- 25.1.Vzpomínáme na  hory 

Po kruhu jsme si prohlédli a pročetli notýsky. Vzpomínali jsme na hory. Díky Báře Mandisové, která zajistila bílé 

ponožky pro většinu dětí, jsme se mohli vrhnout do plánovaného tvoření sněhuláčka. Každé z dětí dostalo 

ponožku, mističku rýže a lžičku. Pomalu naplňovaly ponožku rýží. Pracovali jsme na zemi na ubrusu, abychom 

neměli rýží v každém koutě třídy. Po dostatečném naplnění, jsme konec zavázali a převázali uprostřed. Děti si pak 

podle vlastní fantazie sněhuláčka namalovaly. Měly z nich radost a hrály si s nimi jako s maňásky. Ven jsme šli na 

procházku Hluchovem ke koníčkům, kde si děti pohrály na kmenech V úterý po kruhu, ve kterém jsme si řekli 

kdo, co snídal, jsme si zahráli na hory. Vzpomínali jsme na to, jak jsme tahali boby do kopce a jak jsme z kopce 

svištěli dolů. František nás učil, jak se jezdí na běžkách. Jeli jsme na vleku a na lyžích z kopce dolů. Po tom 

náročném sportování, jsme si řekli, jak musíme být na hory oblečeni a seznámili jsme se s kočičkou Lízou a 

pejskem .Líza mu pletla barevnou šálu, ve které se střídaly barvy. A my jsme jí s tím pomohli. Alespoň jsme se 

v rámci předškolní výchovy, trénovali v soustředění a posloupnosti.,,Upletli jsme“ vymalovali 12 krásných šál. 

Bylo hezké, jak si děti mezi sebou radily.:-).Dnes bylo na programu i cvičení v tělocvičně s Radkou. Tentokrát bylo 

cvičení ve znamení laviček a běhacích her. Ve středečním kruhu jsme si pověděli, co je to první pomoc. Dnes nás 

totiž čekalo povídání o první pomoci se zdravotnicemi z Červeného kříže. Přinesly figurínu chlapečka, na kterém 

se děti učily masírovat srdíčko. Učili jsme se, jak zavolat první pomoc a jak zavázat ránu. Obě Petry se staly během 

chvíle invalidy. Děti jim zavázaly, co se dalo viz.fotografie. Obvazy nám zůstaly a děti se je snažily a docela se jim 

to i dařilo, smotat zpět do ruliček. Venku jsme byli na kraji zamrzlé tůně. Svítilo sluníčko a bylo moc krásně. Ve 

čtvrtek jsme měli plaváni. Děti byly rozdělané do dvou skupin. Na nováčky a zkušenější plaváčky. Dnes nás bylo 

více, proto jsme zpět  jeli pozdějším autobusem. Do Klíčku jsme došli pěšky, neboť jsme tam byli dříve než 

autobus. Po pátečním kruhu, kde jsme si pověděli, co budeme dělat o víkendu. Následně  jsme se věnovali 

předškolní výchově. Domalovávali jsme obličej a zachycovali na něm emoce. Dále jsme si vybarvili obrázek 

holčičky s oblečením a nastřižením potom vznikla skládačka, kterou se oblečení dalo změnit. Tu si děti vzaly 

domů. Led na tůni už dostatečně zamrzl a tak jsme na něm řádili. Děti zametaly sníh, uklízely klacky, klouzaly se 

, malovaly a jinak dováděly. 

 



28.1. – 1.2. Lesní skřítci -,,Kdo je kdo“, aneb skřítkové nás seznamují s lesními zvířátky 

Jako každé pondělí prohlížÍME notýsky. Po kruhu jsme se zamýšleli nad tím, že se nám dlouho neozvali skřítci. 

Anetu napadlo, že by jsme mohli zapátrat, jestli nám náhodou neposlali zase nějaký dopis. A poslali. Děti ho našly 

v ložnici za oknem. To bylo radosti. Hned jsme si ho museli přečíst. Skřítci se báli nějakých příšer v lese a prosili 

děti o pomoc. Podle popisu jsme s dětmi přišli na to, že se nejedná o žádné příšery, nýbrž zvířátka z lesa. Kunu a 

srnku. Dopis a popisy jsme si vystavili na dveře ložnice. Po svačině jsme šli na procházku alejí k slepému rameni 

Labe. Je obleva, tak led taje. Nemohli jsme na něj, tak ho děti alespoň rozbíjely klacky. Cestou zpět jsme si povídali 

příběh o zbojníkovi a děti moc rády poslouchají příběhy, kterým říkají ,, Co se nemá dělat“.V úterý jsme si 

prohodili s Anetou činnosti, protože měla environmentální program pro jiné děti a zastupovala ji naše nová 

kolegyně Monča. Monča padla dětem hned do oka, hrála si s nimi, povídala a postavila s nimi celou galerii 

z puzzle, kterou jsme museli nechat do oběda, aby ji Anet také viděla. Děti Monče ukázaly celou třídu a hlavně 

skřítky ☺. V kruhu jsme si pověděli, jakou máme nejraději pohádku. Z klasických pohádek se objevila jen Popelka 

a to od Petry ☺. Zato spousty pohádek Petra neznala, ty současné hitovky ☺.Nicméně, Petra jim jednu klasickou 

pohádku představila. O 12 měsíčkách. Děti ji až na jednu výjimku, Adámka, neznaly. Tak jim ji vyprávěla a zahrála. 

Děti si ji pak chtěly zahrát také. Viz foto. Role: Emička – Maruška, krásně hrála a mluvila, měla nejtěžší roli. Pepíček 

Holena –hrál ji s krásnými emocemi, zlé sestry. Adam byl strašně zlá macecha a děti bavil. Miky byl laskavý leden. 

Kili –byl první kdo si vybral roli-září, podaroval jablíčky. Niky byl červen a také hrál moc hezky. Andy březen, a 

moc toužil hrát nějakého měsíčka. Fanoušek byl prosinec a krásně nám ztvárnil jabloňku. Kryštůfek byl vděčný 

divák a pro velkého Krýšu a Joníčka, už to bylo asi moc dlouhé ☺. Na zahradě jsme hráli na žraloky viz. foto a šli 

jsme se podívat za Poupátky k ohni. Bylo krásně, skoro jarně.Ve středečním kruhu jsme si vysvětlili pojem větší 

menší a děti měly za úkol porovnat, zda je vyšší jejich maminka, nebo tatínek. V rámci předškolní výchovy jsme 

v tématu pokračovali. Děti dostaly barevné hranolky a ty také mezi sebou porovnávaly. Podle velikosti hranolku 

se řadily vedle sebe. Pak nás zase napadlo, zda nám nenapsali skřítci. A co se nestalo, dopis byl v šatně. Skřítci se 

opět báli příšer, ale my jsme je mohli uklidnit, že se jedná jen o veverku a tesaříka. My jsme si všechno, co jsme 

se o všech zvířátkách také nového dověděli, poznamenali do našich lesních deníčků. Ven jsme šli na zahradu. 

Hráli jsme na žraloka, na schovku, cukr, káva, limonáda. Je úžasné pozorovat, že si začínají hrát venkovní hry i 

sami bez dospělého a dokáží se sami držet pravidel a dohodnout se. Při upřesňování pravidel, že se při cukr, kávě 

se nesmí ani hnout a opravdu stát jako socha kamenná, Pepíček poznamenal:,,Jako socha Masaryka“Čtvrteční 

plavání proběhlo jako vždy. Děti byly, tedy spíše kluci byli, rozděleni do dvou družstev. Instruktorky s nimi 

trénovaly převážně splývání na zádech. Došlo i na skoky do vody, klouzačku a běh po vodním chodníčku se 

skokem do vody.(pěnové měkké desky položené na vodě a na konci je do jedné z nich vyříznutý čtverec a do něj 

mají skočit. Né vždy se to ale povede ☺ Ale je to legrace. Protože jsme byli bez dlouhých vlasů a bylo nás méně, 

stihli jsme dřívější autobus. Děti si stihly pohrát v Klíčku a dokonce objevily dopis od skřítků, kteří jim děkovali za 

pomoc a poslali jim dárek. Byly to bezpečné zavírací nože pro děti. Hned v pondělí je vyzkoušíme ☺ Pátek: 
Pololetní prázdniny 

 

 



Záhada hlavolamu 4.3. – 7.3. 

Sešli jsme se po prázdninách v hojném počtu. Protože začíná nový měsíc a my jsme byli na řadě s připravením 

programu, sešli jsme se hned ráno na zahradě, neboť jsme měli připravenou pohádku O dvanácti měsíčkách. Od 

prázdnin uplynula dlouhá doba, tak jsme si ji potřebovali osvěžit. Zároveň jsme pro Poupátka a Kvítka připravili 

oheň. Oblékli jsme se do kostýmů, a když všichni přišli, zahráli jsme to jak profíci. Poupátka a  Kvítka na nás 

koukala, ani nedutala. Myslíme, že se jim to líbilo ☺☺. Když jsme odcházeli do třídy, čekalo nás u dveří 

překvapení. Vzkaz o ukrytém deníku na území Vontů ve Stínadlech, který je potřeba najít, pokud chceme přijít 

na kloub záhadě o ježku v kleci. Děti byly unešené. Joníček a Miky příběh znaly a podrobněji jej dětem zaníceně 

převyprávěly. Děti je poslouchaly se zatajeným dechem a už se těší do Stínadel. Deníčky jsme si přečetli před 

obědem.Úterý A je to tady! Dnes nás čeká výprava do Stínadel a hledání deníku. V kruhu jsme si povídali o 

Vontech. Kdo jsou a jak asi vypadají. Někdo nevěděl, ale Krýša P.si myslel , že jsou černí a mají žluté oči. Kili si 

myslel, že červené a Pepča, že zelené. Trochu jsme se báli, ale zároveň byli kluci nažhavení si s Vonty poradit. 

Především veškerým obsahem svého tělíčka, který si jen dovedete představit ☺. V předškoláčku jsme 

vybarvovali pole, ve kterých byly geometrické  tvary, ke kterým byly přiřazené barvy. Dbali jsme na to, abychom 

nepřetahovali a správně drželi tužku. Pokud jsme vybarvovali správně, objevila se nám želvička. Po svačině 

nadešel čas na to naše dobrodružství. Vypravili jsme se do nedalekého kostela sv . Václava. V šatně jsme si 

připevnili naše žluté špendlíky a vyrazili jsme. Cestou jsme sledovali, zda nepotkáme nějakého Vonta se žlutým 

špendlíkem. Na štěstí ne! Jen jakási paní se nás ptala na nějaké informace ohledně kostela. Usoudili jsme, že by 

mohla patřit k Vontům. Před hlavní branou nás malinko přepadli obavy, některým dětem se už moc nechtělo, 

ale jiné byly nadšené a nakonec ostatní strhly. Běžely areálem kostela, hledaly znak ježka v kleci. Nakonec ho 

našly a pod ním byla strašidelná temná díra ve zdi. Nejodvážnější byla Johanka. To bylo nadšení. Prchali jsme 

z kostela a v bezpečí Klíčku jsme si jej přečetli. Děti jeho příběh hltaly a očima visely na Anetě. Bohužel poslední 

stránka, byla téměř celá vytržena a my jsme se tedy nedověděli, kde je hlavolam ukrytý. Rozhodli jsme se, že to 

zítra zkusíme vypátrat. Děti o tom živě diskutovaly a hádaly, kde by to mohlo být. Když jsme si hráli na zahradě, 

stalo se něco neočekávaného. U Letokruhů se objevila ta paní, co se nás u kostela vyptávala. Takže to BYLA 

VYZVĚDAČKA a stopovala nás do Klíčku! Aneta nás naštěstí upozornila. Hned jsme všeho nechali a prchali jsme 

do úkrytu za Klíček. Naštěstí nás nezpozorovala a odešla. František pak stál dlouho na stráži a sledoval vchod, 

mezitím co si ostatní děti už v klidu hrály. To byl tedy dobrodružný den! Ve středu jsme museli najít vytrženou 

stránku deníku. V kruhu jsme počítali, kolik je nás v partě a kolik nás na to hledání bude. Abychom si zvedli 

náladu a náležitě se na to připravili, tak jsme si nejprve zacvičili a namasírovali si svaly. Když už jsme byli 

náležitě rozcvičeni, vzali jsme si hudební nástroje. Pojmenovali jsme si je, vyzkoušeli jak hrají a zpívali jsme 

písničky, které děti chtěly. Učily jsme se rytmizaci, abychom jen tak netřískaly do nástrojů hlava nehlava. A šlo 

nám to hezky. Měli jsme pravidla, kdy se hraje a kdy ne. Kdo je nerespektoval, jedno kolo s námi nehrál, aby 

měl čas je odkoukat. Nástroje  jsme si střídali. Když jsme se posilnili, připnuli jsme si špendlíky a vydali jsme se 

opět do kostela. Měli jsme heslo, kdo uvidí Vonta se žlutým špendlíkem, zahouká. Podle Adámka, bylo město 

plné Vontů. V kostele zase někdo slídil. Asi také hledal deník. Museli jsme se schovávat a počkat až odejdou 

pryč. Jakmile nám zmizeli z očí, vyběhli jsme. Děti běžely k místu, kde včera našly deník, ale kde nic tu nic. 

Hledaly, prohledávaly škvíry a nakonec Miky našel malý smoteček. To bylo jásání. Bafli jsme ho a pryč, do 

Klíčku. Tak jsme si ho přečetli a vyplynulo z něj, že ježek v Kleci je zakopán u nás v Klíčku na zahradě. Děti se jej 

hned vydaly hledat. Chvíli to vypadalo, že ho nenajdeme. Našli. Byl zakopaný na dolní zahradě v Klíčku. S ním  

jsme našli klíč od tajemné kůlny, kde jsme nakonec našli plánek na létající kolo. Pak rychle pryč a dobrodružství 

bylo za námi. Ve čtvrtek jsme plavali a v pátek jsme byli v divadle na Ježeku v kleci. Krásný závěr týdne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lesní skřítci 10.3. – 14.3. 

Jako každé pondělí jsme si v kroužku prohlíželi notýsky a povídali si, co jsme dělali o víkendu. Po kroužku byly děti 

vyzvané, aby si v ložnice každý vybral jednoho ptáčka a Aneta nám pak ke každému řekla něco zajímavého. Také 

jsme si poslechli, jak někteří ptáčci zpívají. Šli jsme ven na zahradu. Začalo však silně pršet, proto jsme si došli pro 

pláštěnky. Mezitím se přidal i silný vítr, sníh a kroupy. Raději jsme tedy uklidili hračky a běželi se schovat. Před 

obědem jsme si tedy trochu pohráli v herně.V   úterý přišla Štěpánka a připravovala si hudební nástroje na 

muzikoterapii .My jsme se mezitím uchýlili ke Kvítkům. Pohráli jsme si s nimi a s jejich hračkami. V 9 hodin jsme 

se vrátili do naší třídy a Štěpánka nám vyprávěla příběh o holčičce Ajše a o tom jak žije v horách s koníky a svými 

rodiči. Přitom nám hrála na podivné nástroje a některé nám dokonce i půjčila. Po nás přišla Poupátka a my se šli 

do jejich třídy nasvačit. Dokonce jsme tam našli dopis od skřítků. Viděli a slyšeli v lese podivné věci a zvuky a 

prosili nás o pomoc s  rozluštěním těchto záhad. Samozřejmě jsme na vše přišli a zaslali jim dopis, že to je jen 

sojka, jestřáb a datel. Potom jsme si hráli na horní zahradě. Po středečním kruhu jsme cvičili, říkali jsme básničky 

a říkanky, povídali si o postavách z pohádky O dvanácti měsíčkách a měli jsme rytmickou hru s vytleskáváním. 

Také nám přišel dopis od skřítků, kteří nám děkovali za vysvětlení dalších lesních záhad. Přečetli jsme si 

zajímavosti o sojce, strakapoudovi a jestřábovi. Ven jsme si to dnes namířili na hřiště u autobusového nádraží. 

Hráli jsme si nejvíce na žraloky a piráty. Svítilo sluníčko, ale foukal vítr. To nám však moc nevadilo. Při zpáteční 

cestě jsme to vzali přes dvůr Pivovaru a  brankou  přes kostel sv. Václava. Kostel ze zadní části lodě větrali a tak 

jsme se do něj mohli přes mříž podívat. Děti vzpomínaly, co všechno už v kostele zažily. Nad námi se nebezpečně 

nadouvala plachta EU, z poloviny odtržená, proto jsme se raději odebrali do Klíčku, kde jsme si ještě chvilku 

pohráli. Na čtvrtečním plavání si děti trénovaly splývání na zádech, prsové ruce a dýchání do vody. Část dětí si 

opět zkusila plavat bez podpory. Jistě se pochlubily . V pátek jsme si ještě povídali o strakapoudovi, sojce a 

 



jestřábovi. Shodou okolností, přistál Petře v pondělí na zahradě jestřáb s uloveným holubem. Petra ho natočila a 

dnes jsme si to s dětmi pustili na počítači. Doplnili jsme si lesní deník o naše známé ptáčky. Trénovali jsme 

geometrické tvary, správné držení tužky a uvolňování ruky na pracovním listě. Ven jsme šli na dolní zahradu. Děti 

měly partičky a různě se honily, bojůvkovaly. A to i holky! Ty měly mňoukací partu. Seděly na stromě, a když se 

kluci přiblížili, začaly mocně mňoukat. Lezení na stromy děti bavilo nejvíc. Také vykopaly past na pískovišti a 

mazaně ji přikryly. Schovaly se za keř a čekaly, až do ni někdo z protihráčů spadne. Naštěstí se nikdo nechytil ☺ 

. Sami od sebe ji po hraní zase zakopaly. (byla malinká ☺). Některé děti se na chvilku přidaly k přípravě záhonků. 

 

 

 

 

Máme rádi knížky 18. 3 - 22. 3. 

Po vyprávění, jak jsme se měli o víkendu, jsme si dali o malinko dříve svačinu. Šli jsme totiž do knihovny. V půl 

desáté nás v boleslavské knihovně přivítala Lucka Valentová. Posadili jsme se na polštářky a Lucka nám přečetla 

pohádku o podivných bytůstkách, Šince a Pampe, co legračně pojmenovávaly zeleninu. Dětem se pohádka líbila 

a při čtení se smály. Po přečtení pohádky, si děti vytvořily zeleninovou zahrádku z té prapodivně pojmenované 

zeleniny. A po tvoření hurá na knížky. Děti byly moc hodné a způsobně si knížky prohlížely, povídaly a diskutovaly. 

Zkrátka třída knihomolů. Procházkou jsme došli na hřiště u autobusového nádraží a tam jsme si pohráli.V úterý 

jsme pokračovali v povídání o knížkách. Nejprve jsme si zacvičili, protáhli si tělíčka a trochu se vyřádili. Potom 

jsme losovali, čí knížky si dnes prohlédneme. Prohlédli jsme si krtečka. Protože byla plná obrázků, mohli jsme si 

krásně prožít krtečkův příběh a popovídat si o něm. Potom jsme prožili příběh veverčí rodiny a představili jsme si 

knížku, ve které se hledají obrázky, ve změti jiných obrázků. Nakonec jsme si prohlédli jednu naučnou o městě. 

Ve zbývajícím čase jsme si vypracovali v rámci předškolní výchovy prac.list na pravá, levá. Děti dostaly na pravou 

 



ruku razítko. List papíru byl rozdělen na levou a pravou polovinu. Děti podle zadání malovaly obrázek buď na 

pravou, či na levou polovinu. Razítko na ruce jim sloužilo, jako vodítko. Ven jsme šli na horní zahradu. Děti se 

honily, rozdělené na dvě party. Někdo si hrál na písku, nebo v domečku. Kutala se jáma- už je zas zaházená ☺. 

V e středu pokračujeme v prohlížení knížek. Měli jsme encyklopedii o dinosaurech a o lidském těle. Prožili jsme 

příběh s Robinsonem a s vlkem co se bál tmy. Zacvičili jsme si. Petra dětem přečetla bajku o mravenci a jiných 

zvířátkách. Byla o tom, jak si zvířátka pomohla a na konci byla hádanka, kterou děti uhádly. Na dolní zahradě jsme 

si pohráli, zaseli semínka divokých rajčátek, objevili a prohlédli si mnohonožku. Vyrazili jsme do Hluchova na 

stranu u Klíčku, na sluníčkem prohřáté místečko, kde jsou padlé kmeny a děti si tam rády hrají. Nasbírali jsme si 

kůru na vyřezávání. Ve čtvrtek jsme měli poslední hodinu plavání. Pilovali jsme kopání nohama, splývání na 

zádech a prsové ruce. Do Klíčku jsme šli od autobusu procházkou. Šlo se hezky, sluníčko nám svítilo na cestu. 

V Klíčku jsme si rozdali Mokrá vysvědčení a lízátka, která děti dostaly za odměnu. Navíc ještě dostaly vysvědčení 

za složené oblečení, které si hezky rovnaly, protože se to všichni ještě kromě plavání, pěkně naučily. V pátek jsme 

si povídali o tom, jak se ke knížkám chovat. Co je správné a co ne, neboť jsme si všimli, že ke své knížce se děti 

chovají jinak, než ke knížkám Klíčkovským. Procvičili jsme hlavičku s říkankou, protáhli se a začali jsme tvořit 

vlastní knížku. Záměrem byla pohádka, příběh, fantazie. Avšak, máme encyklopedii ☺. Téma zaznělo  ,,dinosauři“ 

a tak každý vymyslel kousek a namaloval k němu obrázek. Knížka je pouze v jednom vydání ☺ a bude 

k nahlédnutí v Lístkách. Na horní zahradě si potom děti hrály a kdo chtěl, mohl si vyřezávat nožíkem dřevíčka, 

která jsme si přinesli ve středu. 

 

 

 

 

 

 



Jaro je tu 25.3- 29.3. 

Prohlédli jsme si notýsky a popovídali si o víkendu. Dnes jsme byli v plném počtu a tak se nám to povídání trochu 

protáhlo. Děti byly už neposedné, proto jsme si zatančili na zmelodizovanou říkanku o jaru, kterou se tento týden 

naučíme. Zacvičili jsme si. Povídali jsme si o jaru. Čím se jaro vyznačuje, čeho si děti všímají, jaké změny se 

v přírodě dějí. Napadlo je toho spoustu. Každé z dětí si něčeho všimlo a neopakovaly se. Venku jsme si došli na 

suchou trávu, na výrobu Moranek. Prošli jsme si Hluchov, pohráli si tam a pozorovali jsme lužní jarní kytičky. 

Ochutnali jsme medvědí česnek a bršlici. Dnes máme aprílové počasí.Úterní ráno jsme začali povídáním v kruhu 

o jaru. Zopakovali jsme si jarní básničku s pohybem. Zacvičili jsme si a vytleskávali jsme jarní slova a pak i krátké 

věty, aby děti v rámci předškolní výchovy získaly cit pro rozpoznávání  slabik. Prohlédli jsme si knížku s jarní 

tématikou a povídali si o obrázcích, které nás zaujaly. Opakovali jsme levá ,pravá. Děti dostaly na ruku malou 

samolepku-někdo ji má v notýsku. Na archu papíru, rozděleném na 4 díly, určovaly podle zadání např. vlevo 

nahoře či vpravo dole. Nejprve pomocí kostičky z lega, potom malovaly obrázky. Venku jsme vyráběli po trojicích 

Moranky z trávy, kterou jsme si včera přinesli a hráli jsme si na horní zahradě.Ve středečním kruhu každé z dětí 

řeklo jedno mláďátko, které se na jaře narodí. Přečetli jsme si bajku o Kačátku a Kuřátku, ve které jsme se 

dověděli, proč kuřátko nemůže plavat. Zopakovali jsme si básničku pro jaro, zacvičili si a začali se učit říkanku na 

vynášení Morany. Vyrobili jsme si obrázek se sněženkou. Dnes jsme šli na procházku alejí a děti si řádně zaběhaly. 
Dnes jsme měli výlet do Mělníka, k hasičům. Dětem se líbilo, že je hasiči horizontálně povozili na plošině, ukázali 

jim, jak se jezdí po hasičské tyči. Děti byly v hasičském autě, viděly přistávací plochu pro vrtulník. Při svačině si 

poslechly hasičskou pohádku a dostaly spoustu dárků.V pátek jsme si po kruhu zahráli bezvadnou hru na postřeh 

a soustředění. Zacvičili jsme si, učili jsme se říkanku na vynášení Morany. V rámci předškolní přípravy jsme si 

procvičili prstíky a vypracovali jsme si pracovní list na téma jaro. Děti si uvolňovaly ruku dokreslením tvaru 

tulipánu. Venku jsme si vzali naše vyrobené Moranky a vydali jsme se podél tůně vynést zimu. Moranky jsme si 

připevnili na klacky a vyrazili jsme. Zpívali jsme si k tomu naučenou písničku. Na mostku u tůně jsme si ji naposledy 

zazpívali a na poslední slovo letěly Moranky do vody. Některé se zasekly o větve a klacky, tak je Petra vysvobodila 

a mohli jsme pokračovat dál do Hluchova na medvědí česnek. Děti si natrhaly domů a ptaly se na první jarní 

kytičky. Na dolní zahradě v Klíčku jsme si na náš záhonek vyseli ředkvičky a hrášek a stihli jsme si i pohrát. 

 



Jaro v plném proudu 1.4-5.4. 

Začínáme chodit ven od rána. Sešli jsme se na zahradě a odešli jsme na dolní zahradu, která je klidnější. Změna 

času i prostředí způsobila, že při prohlížení notýsků byly děti velmi neposedné. Šli jsme si tedy zacvičit, ale i to byl 

nadlidský výkon. Prostor, který jsme měli najednou k dispozici, měly děti potřebu obsáhnout. Téma bylo slepičky, 

kuřátka a kohouti, tak i cvičení bylo k tomu tématu. Když jsme se dost vyřádili, přečetli jsme si pohádku Kuřátko 

a obilí a popovídali jsme si o ní. To bylo vše, co jsme zvládli do svačiny a pak už děti stavěly domeček z cihel a 

dřev. Dokonce si udělaly i prostor na Wc, které chtěly používat, čemuž jsme jen tak tak zabránili.:-)V úterý jsme 

byli v Zuš na muzikálovém  představení O 12 měsíčcích. Šli jsme pěšky na Ostrůvek, kde jsme se nasvačili. Divadlo 

bylo krásné a dětem se také líbilo. Myslím, že si to moc užily, zvláště když mohly znovu prožít své role nyní jako 

diváci, poté co jsme pohádku sami nedávno hráli. V představení se promítly všechny obory, které Zuš nabízí a 

škola je tímto způsobem, chtěla dětem představit. Muzikálem nás provázela velmi přívětivá a vtipná paní učitelka. 

Nazpátek jsme to vzali kolem kajakářského kanálu a měli jsme to štěstí, vidět dva kluky při tréninku. Děti zaujatě 

sledovaly, jak se snaží projet brankou a jak bojovali s proudem vody. Ve středečním kroužku na horní zahradě, 

jsme si povídali o zvířecích rodinách žijících na dvoře, nebo na statku. Pojmenovali jsme si maminku, tatínka a 

mláďátka a řekli jsme si, jakou řečí mluví. Zacvičili a proběhli jsme se jako pejsci. Přečetli jsme si pohádku O 

ošklivém Káčátku a povídali jsme si o ní. Co v ní bylo ošklivé a co hezké. Shodli jsme se na tom, že jsme parta a 

budeme se k sobě chovat hezky, protože je to tak lepší a plácli jsme si všichni na to. Děti si odběhly hrát, a kdo 

chtěl, vyráběl si narcisku. Postupně chtěli skoro všichni. Dostanou ji příští týden. Čtvrteční ráno jsme se neustále 

stěhovali. Nejprve jsme uvolnili stoly Kvítkům, protože jsme u nich byli včera, tak abychom se vystřídali. Odešli 

jsme k peci a tam byl zase strašný dým od kostela. Prchli jsme na druhý konec zahrady, kde jsme si museli nejprve 

udělat zázemí. Pak už jsme se mohli konečně přivítat a udělat kroužek. Opakovali jsme domácí zvířátka, protože 

jsme včera měli někde mezery. Přidali jsme si k tomu, čím nám jsou zvířátka ze statku užitečná. Někde jsme museli 

poradit a jinde jsme zas žasli, na co všechno děti nepřišly. Byla to poměrně dlouhá debata a tak jsme toho více 

nestihli a dali jsme si rovnou sváču. Po svačině kluci především vyráběli maltu a stavěli. Holky vařily a všichni si 

postupně dodělali včerejší narcisky. V pátek jsme měli výlet po adresách Johanky, Fandy, Andyho a Mikyho. Děti 

nás měly dovést ke svému bydlišti. První nás vedla Johanka od Klíčku domů. Prohlédli jsme si u nich záhon plný 

jarních kytiček a všechny jsme si je pojmenovali. Fanoušek s námi nebyl, ale byli jsme k němu pozvaní, tak se děti 

ve vedení k Fandovi střídaly. U Fanouška jsme si pohráli a nasvačili se. Fanoušek nám ukázal své morčátko 

Rozinku. Kousek nás s Péťou vyprovodili a nasměrovali nás nejkratší cestou k Andymu. Kus od traktůrkového 

hřiště už Andy poznával kde jsme a vedl nás až domů. Šli jsme sakurovou alejí, ze které byly děti  unešené. Amálka 

prohlásila, že se hodí na svatbu ☺. U Andyho jsme se napili a vyrazili k Mikymu. Kus od křižovatky na Mělník už 

to Miky poznával a vedl nás až domů, kde nás čekal pan Calta a měl pro nás připravené pohoštění. Děti si pohrály 

u nich na zahradě, z čehož byly moc nadšené. Byl to skoro letní den a byl krásný. 

 

 

 



Dopravní výchova 8.4.-12.4. 

V altánu na dolní zahradě jsme si udělali kruh. Prohlédli jsme si notýsky a pověděli si, jak jsme se měli o víkendu. 

K dopravní výchově jsme se dnes nedostali, protože bylo potřeba nasázet naklíčené brambory, pro které jsme si 

nejprve museli připravit záhonek a museli jsme už nutně zalít naše záhonky. Pak už byl čas na svačinu. Po svačině 

jsme měli oheň na uvítání nového měsíce. Poupátka si pro nás připravila pásmo jarních písniček. Následně přišlo 

pohoštění, chlebíčky s pomazánkou z medvědího česneku a kopřivový čaj.V úterý jsme dopravní výchovu už měli. 

Povídali jsme si o tom, jak se máme chovat na silnici a na chodníku. Děti toho věděly spoustu. Příjemné zjištění 

bylo, jak mají vštípené naše pokyny ohledně chování na chodníku. Bylo to až úsměvné, jaký důraz na to kladly. A 

pak samozřejmě semafor a přechod. Vyrobili jsme si velké množství dopravních značek, ze kterých jsme si pak 

udělali dopravní hřiště. To děti moc bavilo. Ve středu celý Klíček vyrazil na výlet do ekocentra Huslík. Na místě 

jsme se rozdělili do dvou skupin. Dostali jsme půlku Poupátek. Nejprve jsme měli program, ve kterém jsme si 

povídali o hospodářských zvířátkách. Děti ze schématických kartiček určovaly zda to co je na obrázku zvířátka 

potřebují, či ne. Pak měly vybarvit z výběru všech možných zvířat, jen ta hospodářská. Následně jsme se přesunuli 

ven, kde jsme udělali těsný kroužek a paní instruktorka nám do něj pustila 3 měsíční kůzlátko Matěje a pak 

měsíční jehňátko, které si děti mohly pohladit. Poklusem jsme se běželi podívat na pastviny na koníka, ovečky a 

kozy. Prohlédli jsme si i voliéry s ptáky, kteří tam byli z důvodu různých zranění. Po prohlídce jsme byli pozvaní 

na ochutnávku mléčných výrobků. Sýr, tvaroh a syrovátka. Až na syrovátku, měly děti boule za ušima ☺. A to 

bylo vše.Ve čtvrtek jsme zalévali záhonky. Zaseli jsme si osení. Oprášili pohádku O dvanácti měsíčkách, protože ji 

příští týden budeme hrát dědečkům a babičkám. Skákali jsme přes překážky a pořádně jsme si užili dopravní 

hřiště. Páteční  výlet po adresách jsme začali u Kiliho. Kili nás vedl sebejistě a dovedl. U Bílku jsme dostali sušenku 

☺. Od Bílků nás vedl  Krýša Pařík. U Paříků jsme také byli pohoštěni sušenkami ☺ a děti se tam nasvačily a 

pohrály si. Třetí nejdelší etapa byla ke Krýšovi Mandysovi. I Krýša nás vedl bezpečně. U Krýši jsme dostali 

výbornou smrkovou limonádu ☺, trochu jsem si pohráli a vyrazili na  zpáteční cestu. Děti byly moc statečné, 

protože to byl opravdu dlouhý a náročný výlet. Všechny mají velkou pochvalu !!! Všem rodičům děkujeme a 

ostatní uklidníme, že návštěva není povinnost ☺.Jde především o to, aby děti trefily a znaly svou adresu. 

 



 

Velikonoce 15.4. – 18.4. 

Máme modré pondělí. Po kruhu s notýsky, jsme si pověděli o velikonočních zvycích. Děti je znaly skoro všechny. 

Na vyřádění jsme si zahráli hru na rozbité vajíčko. Někdo chytal a koho chytil, byl rozbité vajíčko a šel ze hry ven. 

Poté jsme si nasadili modré čelenky z krepového papíru, rozdělili se do dvou družstev a vyrazili po jednom 

z každého družstva do džungle hledat modré kolíčky. Nebylo to jen tak. V džungli totiž číhala Aneta coby příšera 

a komu sebrala čelenku, nemohl již hledat dál. Byla to velká legrace a bylo to hodně napínavé. Děti se 

povzbuzovaly a velmi to prožívaly. Nazdobili jsme si květináčky s osením a sladkou tečkou dnešního dopoledne, 

byl modrý pudink, který jsme si uvařili na ohni. Odpoledne pří výtvarce s Naďou si děti hrály s barvami, při 

vybarvení předkresleného ptáčka temperou. V úterý jsme šli do pečovatelského domu pro seniory, na velikonoční 

výstavu. Při té příležitosti jsme babičkám a dědečkům a jedné školce, zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách. 

Všichni diváci byli z Vašich děti paf. Opravdu! Všichni je moc chválili a děti dostaly spoustu odměn. Dokonce jsme 

museli přijmout od jedné babičky 100 Kč, za které máme dětem koupit další odměnu. Bylo to moc krásné ☺.  

Děti si pak nabarvily kraslice a sádrový výlisek podle výběru. Stihli jsme si i pohrát na zahradě. Moc všechny děti 

chválím a děkuji za odvahu a krásný herecký výkon. Byly skvělé! Petra V kruhu nám Emička a Adámek pověděli, 

jak to chodí u zápisu. Potom jsme se vrhli na barvení vajíček. Nejprve jsme si je obarvili v barvě a potom ozdobili 

voskovkou. Mezitím jsme si i hráli a také jsme si zalili naše záhonky, kde už nám rostou ředkvičky. Také nás 

navštívil velikonoční zajíček a nechal nám v džungli velikonoční nadílku. Zajíčka jsme neviděli a tak ho děti stále 

hledaly a objevily místo něho krvavé koleno. My jsme ho tedy neviděly ☺.Výlet jsme měli do Přerova na 

Velikonoční výstavu. 

 

 

 

 



 

Lesní skřítkové 22.4. – 26.4. 

Pondělí 22.4. - Velikonoce 

Sešli jsme se v úterý po Velikonocích  na dolní zahradě, kde jsme si o nich povídali. Jak jsme je prožili a co jsme 

dělali. Při hraní v džungli děti objevily dopis od skřítků. Žádali nás, abychom jim postavili domečky, ve kterých by 

mohli bydlet. Vydali jsme se do Hluchova, ale vyhnal nás odtamtud vítr. Tak jsme jim je postavili u nás na zahradě 

a v džungli. Kluci chtěli uplést věnečky z pampelišek pro maminky a tak trhali a trhali a Petra pletla a pletla ☺. 

Sotva jsme ve středu doběhli na dolní zahradu, děti objevily další dopis od skřítků. Skřítci jim děkovali za domečky 

a zároveň jim poradili, ať jdou hledat kamínky a oni je na oplátku s nimi naučí hezké hry. Vyrazili jsme tedy 

k Ostrůvku. Na Ostrůvku děti sbíraly kamínky a přitom najednou našla Johanka dopis od skřítků. Skřítci nám 

poradili, jak si můžeme s kamínky hrát. Stavěli jsme věže, vytvářeli sluníčka a domečky a snažili se kamínkem 

trefit nakreslený kruh. Stihli jsme si i báječně pohrát a mávali jsme kapitánovi z nákladní lodě, která kolem 

proplouvala .Ve čtvrtek jsme opět obdrželi dopis. Tentokrát nám skřítci poradili, když umíme tak hezky stavět 

skřítkovské domečky, ať se porozhlédneme po zvířecích domečcích. Vzali jsme si dalekohledy a vyrazili jsme do 

terénu. Objevili jsme více ptáčků, než domečků a také jednu srnku. Ale byla to bezva zábava. Po pozorovací 

procházce jsme si udělali piknik, plný dobrot od maminek, a s nacpanými bříšky, jsme si pohráli na dolní zahradě. 

Po větrných dnech, to byl dnes krásný slunečný den. Výlet byl po adresách– Emmičky, Joníčka a Pepíčka. U 

Joníčka nás čekala oslava Joníčkových šestých narozenin a děti si tam mohly pohrát v domečku, na písku a jiných 

atrakcích a moc se jim to líbilo. Vraceli jsme se přes Ostrůvek, kde jsme se trochu schovali před sluníčkem, které 

dnes hodně hřálo. 

 

 

 



 

Filipojakubská noc a lesní skřítci 29.4. – 3.5. 

Konečně prší ☺! To nás neodradilo od pobytu venku. Sešli jsme se v altánu, a kdo chtěl, běhal v dešti. Kruh se 

nám trochu opozdil, protože jsme sušili ruce a sháněli rukavice, protože dětem bylo zima na ruce. V kruhu si je  

zahřály, nasvačili jsme se a vyrazili k Labi. Došli jsme si na metly na čarodějnice a vymetli všechny louže. V Klíčku, 

jsme se zahřáli teplým moštem a pohráli si před obědem v herně.V úterý přestalo pršet a tak jsme si 

z nasbíraného chroští mohli za sluníčka vyrobit parádní košťata. Na košťatech jsme si dali závody a snažili se, jestli 

nám nevzlétnou. Některé děti byly velmi zklamané, že se s nimi jen běhalo a opravdově  nelétalo. Zapálili jsme si 

oheň a na čarodějném ohni naše košťata spálili. Středa  byl státní svátek. V e čtvrtek po kruhu, ve kterém jsme si 

vyprávěli, jak jsme se měli o čarodějnicích, jsme zase objevili dopis od skřítků. Nabádali nás, ať se vydáme pátrat 

po všech stopách a známkách, které by nasvědčovali tomu, že se v blízkosti vyskytuje nějaké zvířátko. Děti 

napadlo, že bychom se mohli rozdělit do dvou skupin a pak si říci, co která skupina objevila. Péti skupinka –Pepča,  

Áďa, Johanka, Andy, Joník se vydala do pralesa Hluchov a objevili jsme například stopu na kmeni, kde se drbala 

srnka a zůstala tam po ní srst. Anety skupina -  Nici, Emmička, Kili, Amálka, Fanda se vydali na louku a kromě 

dalšího, našli srnčí pelíšek. Na zahradě jsme si v altánu pověděli všechny naše objevy a zážitky a zaznamenali jsme 

si je do našich lesních deníčků.Tento pátek je Světový den lesních školek a tak se celý Klíček vydal do lesa, kde 

jsme jako všechny lesní školky na celém světě vyráběli lesní pohovku. Objevili jsme nádhernou hromadu borových 

větví a ty jsme spolu s dětmi, vyskládali, mezi čtyři stromy do kruhu. Tím nám vznikla krásná kruhová lesní 

pohovka, do  které se  děti potom mohly pohodlně posadit.  Protože chvílemi pršelo, natáhli jsme mezi stromy 

celty, aby se děti mohly i pohodlně společně nasvačit. Po svačince jsme si stihli i pohrát v lese. 

 

 

 



 

 

Jarní tradice 13. 5. – 17. 5. 

S některými dětmi jsme se  dlouho neviděli. Děti měly spoustu zážitků a chtěly se o ně podělit. A právě proto, že 

to bylo dlouhé, jsme si hned potom museli zaběhat a zacvičit si. Dostatečně jsme se vyběhali a vyřádili, abychom 

zvládli předškolní výchovu. Aneta dětem zadávala počet předmětů z přírody a děti je musely nacházet a přinést 

ke stolečku. Děti si dnes sami od sebe hrály na slepou bábu, na schovávanou a pak si hrály na kočičky. Pod stolem 

na dolní zahradě měly domeček. V úterním kruhu jsme si povídali o tom, proč se květen jmenuje květen. Po kruhu 

o jarní tradici, o čištění studánek. Vydali jsme se ke Světici, podívat se, jak vypadá tamní studánka a zda by také 

nepotřebovala vyčistit. Šli jsme procházkou přes Hluchov, kde Eliška objevila strakapouda. Stále jsme slyšeli 

intenzivní pípání, až si děti všimly, že ve stromě nad námi byla dutina a z té se ty zvuky linuly. Zřejmě to bylo 

hnízdo toho strakapouda. Cesta byla zatarasená nákladním autem, protože tam dělníci dělali mlatovou cestu, tak 

jsme hledali náhradní pěšinu, když se objevil pan řidič a pustil nás kolem. Byl to nejlepší řidič Bobcatu v okolí a 

předvedl dětem tanec s Bobcatem. Děti byly unešené. Na  Ostrůvku na pláži jsme se nasvačili a pokračovali dále. 

Joníček si vzpomněl, že za prudkou zatáčkou kousek od domečku na cyklostezce je také studánka, tak jsme k ní 

zamířili. Zrovna tam nedávno sekali trávu a tak byla celá zaneřáděná. Děti ji s chutí vyčistily a měly radost, jak se 

jim to pěkně povedlo. Je to práce především pro holky a tak ji holky alespoň zaříkaly, aby nám studánka vydržela 

a byla čistá. Rozstříkli jsme vodu z malovaného hrnečku do 4 stran a pak už nám zbyl čas na hraní u domečku. Ke 

Světici jsme nakonec nešli. Ve středu nám počasí moc nepřálo. Po kruhu jsme se zahřáli běháním a cvičením, 

zahráli jsme si Cukr káva limonáda a Rybičky, rybičky rybáři jedou. Protože dnes tu byla místo Anety Monika, 

vyprávěli jsme jí o čištění studánek. U pece jsme se nasvačili a přijeli sekáči na trávu. Podívali jsme se, jak pracují. 

Dětem se nejvíce líbila sekačka, která vypadala trochu jako traktůrek. Abychom nepřišli k úrazu, odešli jsme do 

Hluchova. Šli jsme se podívat na novou mlatovou cestu ke komoře, kde nám včera tancoval Bobcat. Viděli jsme 

malá kachňátka na Labi a vraceli jsme se alejí.   V pátek  se nám počsí malinko umoudřilo, už nebyla taková zima. 

Anet tu s námi dnes ještě není a zaskakovala ji Aďa. Kruh jsme si udělali na dolní zahradě v altánu. Ještě jsme si 

povídali o tom, co vše děláme na jaře. Sklidili jsme si zase část ředkviček a přesunuli jsme se na horní zahradu. 

Zahřáli jsme se malou honičkou a naučili jsme se jarní básničku. Po svačině jsme si hráli na žraloky a než jsme 

odešli na oběd, ozdobili jsme si májíček. Procvičili jsme si při tom nácvik na první uzlík. Výlet na Borek a pěšky 

zpět do Klíčku. 



První pomoc a školka v přírodě 20.5. – 24.5. 

Po ranním kruhu jsme se rozdělili na tři družstva a každý měl za úkol najít v džungli obrázek s úrazem nebo 

nebezpečím. Následně každý představil svůj obrázek a společně jsme si povídali o tom, jak daný úraz ošetřit nebo 

jak se danému nebezpečí vyhnou. Moc nás to bavilo a společně si už víme s vším rady. Potom jsme šli na 

procházku do Hluchova. Odpoledne s Naďou jsme měli keramiku – tvořili jsme vlastní portréty. V úterý byl v plánu 

praktický nácvik ošetřování úrazů. Aneta se vždy namaskovala a předstírala různé úrazy a zranění. My jsme museli 

vždy uhodnout, o který úraz se jedná a Anetě poskytnout první pomoc. Přišlo nám to strašně srandovní a moc 

jsme se u toho bavili. Po svačince jsme šli k Labi, kde jsme si hráli na našem oblíbeném stromě. Na zbytek 

dopoledne k nám přišla Radka s Franců s divadelním souborem Ptakoplaš a na dolní zahradě nám zahráli pohádku 

„Krysař“. Ve středu odjíždíme na školku v přírodě do Sedmihorek. Ráno jsme se sešli v Klíčku a společně odjeli 

minibusem do Sedmihorek. Počasí nám bohužel moc nepřálo – střídavě pršelo celý den. Ale i tak jsme si to snažili 

užít. Hned po příjezdu jsme se vydali na návštěvu do místní lesní školky „Škaláček“. Děti nám ukázaly v lese jejich 

oblíbená místa na hraní a potom jsme šli i na exkurzi do jejich maringotky. Po obědě v místní restauraci jsme se 

šli vybalit a prozkoumat okolí. Po zbytek dne silně pršelo, tak jsme střídavě byly v chatičkách nebo na hřišti. Večer 

jsme plni zážitků spokojeně usnuli. Ve čtvrtek po vydatné snídani – párky s kečupem, jsme se vypravili na 

celodenní výlet na Hrubou skálu. Jsme už zdatní turisti, tak jsme si plánovaný výlet prodloužili o výšlap na hrad 

Valdštejn. Vrátili jsme se akorát na večeři. Potom jsme si ještě chvilku pohráli na hřišti a pak hurá na rozdělávání 

ohně  a opékání špekáčků. Plni zážitků usínáme a už se trochu těšíme na maminky. V pátek k snídani byly oblíbené 

kuličky s mlékem. Po snídani jsme dobalili a už byl čas na svačinu. Připravili nám koblížek. Pak jsme se vydali na 

hřiště, kde jsme si krásně pohráli. No a z hřiště rovnou na oběd, dali jsme si borůvkové knedlíky a už jsme se těšili 

na rodiče. Vzhledem k tomu, že se dětem postupně chtělo na záchod a čekali jsme na klíče od garáže, kde jsme 

měli schované věci, jsme se na smluvené místo srazu dostali jen s Kiliánkem. Naštěstí nás všichni rodiče našli, tak 

to dobře dopadlo ☺. 

 

 



 

Společenské chování 27.5-31.5. 

Dnes tu nemáme Anetu a tak za ní zaskakovala Aďa. Po ranním kroužku ve kterém jsme si vyprávěli o školce 

v přírodě v Sedmihorkách a následujícím víkendu, který tam ještě děti s rodiči prožily, jsme se přesunuli do 

divadélka. Přišla babička Eliška, aby nám po dlouhé době přečetla pohádky. Slyšeli jsme jednu o dětech, třešních 

a žirafě a druhou o žirafce a želvě z knížky Flekaté pohádky. Také Krkonošské pohádky. Ty ovšem byly dobrovolné, 

protože některé děti se už ošívaly. Někdo si šel tedy hrát a někdo ještě poslouchal. Pak už jsme si jen hráli a hráli 

s Kvítky dohromady. Aneta tu není celý týden tak tu máme v úterý Monču. Dnes jsme si povídali o společenském 

chování. O tom jak je hezké, když se k sobě pěkně a slušně chováme. Co je slušné a co neslušné. Tématem byl 

především obchod. Trochu jsme se protáhli a učili jsme se básničku s pohybem. Po svačině jsme se přesunuli na 

horní zahradu, kde jsme si udělali krámek, nebo spíše rychlé občerstvení. Eliška napsala na tabuli nabídku. Někdo 

vařil, někdo nakupoval, někdo maloval penízky. Ty šly na odbyt nejvíce. Přidala se k nám i Poupátka. Připomínali 

jsme si, že se musí hrát i s pozdravem, poprošením a poděkováním. Děti se to snažily dodržovat ☺.Ve středu 

jsme se přivítali v  altánku a povídali jsme si o tom, jak se chováme v divadle. Teorii zvládáme skvěle a tak jsme si 

ji šli vyzkoušet i v praxi. Aďa nám zahrála paní uvaděčku a my se vydali na představení do divadélka. Pěkně jsme 

pozdravili a usadili se dle instrukcí paní uvaděčky. Adámek nám zahrál klaunské číslo a děti smály, až se za bříška 

popadaly. Takový řehot jsme dlouho nezažili. Ostatní děti si chtěli také vyzkoušet hraní a tak se postupně všechny 

vystřídaly a děti se smály a smály. Tleskalo se a volali jsme bravoo. Nakonec nám Emmička, Johanka a Amálka 

zarecitovaly básničku, kterou se učíme. Spořádaně jsme z divadla odešli a a dali jsme si v altánku svačinu. Pak už 

byl čas na hraní. Včera jsme si udělali na horní zahradě obchůdek a dnes si na něj děti hrály. Přidaly se k nim i 

Poupátka. V pátek nám společnost tentokrát dělala Heda. Na programu bylo, jak se chovat v restauraci. V kroužku 

a po něm jsme si povídali na toto téma. Opakovali jsme básničku a v rámci předškolní výchovy jsme si procvičily 

jazýčky a pusinky. Určovali jsme první písmenko ve slově a snažili se správně vyslovovat dané hlásky ve slovech. 

Výlet po adresách Adam, Nici. 

 



První červnový týden 4.6.- 7.6. 

Pondělní kroužek jsme si udělali u pece. Přišla k nám paní Zemanová a povídala si s námi. Pověděla nám o 

nedávno rozbité pumpě a jednom drzém chlapečkovi. Po skončení vyprávění o víkendu, jsme si znovu povídali o 

tom, jak se máme chovat k dospělým, naší pumpě a vodě vůbec. Děti moc chválím za hezké chování k paní 

Zemanové. Trošku jsme se protáhli a v krásném slunném, skoro letním dni, jsme si hráli s Poupátky na zahradě.  

V úterý se nám vrátila  Aneta a s ní horké letní počasí. V kroužku jsme si povídali o tom, jak se měly děti a Aneta 

zase, jak se měla na dovolené. Přivezla dětem egyptský mátový čaj a cukr. Také jsme Anetě předvedli, co jsme se 

naučili, když tu nebyla. Děti si pak hrály na kočičí kluky a holky. Kluci objevili myší díru a snažili se došťourat, až 

na její konec. Zabralo jim to skoro celé dopoledne. Sklidili jsme poslední ředkvičky. Ve středu nás u Nadi na 

zahradě Monika fotila. Stali se z nás motýlci, šneci, vzpěrači a dřevorubci. Také jsme se mohli vyfotit s králíčkem 

a morčátkem. Kdo se zrovna nefotil, tak svačil, nebo si hrál. Po focení jsme šli na lanové hřiště do Houšťky, kde 

mimo prolézání, kluci stavěli domeček z klacků. Ve stínu lesa nám bylo moc příjemně, protože sluníčko dnes 

hodně hřálo. Ve čtvrtek po kroužku nám Joníček představil povolání svých rodičů. Děti velmi zaujalo veškeré 

rybářské náčiní a propriety, které měl od tatínka zapůjčené na ukázku.  Měly na Joníčka spousty dotazů a Joníček 

znal téměř na všechny odpověď. Maminka nám zase půjčila hru, kterou si děti na závěr hraní na zahradě zahrály, 

a moc je bavila. Také jsme nacvičovali besídku a po svačině jsme šli nakrmit ryby do tůně, protože jsme dostali i 

rybí krmení. Podělili jsme  se i s Poupátky, která šla okolo nás na procházku. Byla to veliká zábava. Páteční výlet 

byl do zubří rezervace v Milovicích. Rezervace sahá až k Benátkám a z té strany jsme se  k ní vydali. Prošli jsme 

klidnou částí Benátek, kolem pole vlčích máků, kolem cyklokrosové dráhy a lesem až na pastviny, kde se rozkládá 

rozlehlá rezervace. Vyhlíželi jsme zubry a divoké koníky, kteří tam s nimi také žijí, ale nic. Dali jsme si tedy sváču 

a po ní jsme se vydali dále podél plotu. Netrvalo dlouho a usmálo se na nás štěstí. Opravdu jsme zubry objevili. 

Sledovali jsme je dalekohledem a viděli jsme dokonce zubří telátko. Dál už jsme nepokračovali, a když jsme se 

vynadívali, vraceli jsme si zpět. Stihli jsme si báječně pohrát i na krásném hřišti a v 11 už nás autobus vezl zpět do 

Klíčku. 

 



2. červnový týden 10.6 – 14.6. 

Týden jsme začali stavěním domečků pro hmyzáčky. Se studenty, kteří jsou u nás na praxi, jsme zaplňovali listím, 

trávou, klacíčky a jiným přírodním materiálem zídku na dolní zahradě. Protože bylo velké teplo, vyrazili jsme na 

Ostrůvek, kde jsme si ráchali nohy v Labi. V úterý jsme se vrhli na nácvik besídky. Dětem to šlo velmi pěkně. 

Natrhali jsme si zralé jahody. Zjistili jsme, jak vypadají beruščí miminka, bylo jich totiž plné divadélko. A jelikož 

sluníčko pálilo a bylo velké horko, Poupátka se šla stříkat hadicí a my jsme se k nim radostně přidali. Děti výskaly 

a pištěly a  komu se nechtělo do vody, hrál si ve stínu džungle, nebo pod jabloněmi.Protože máme pořád spoustu 

aktivit, posunulo se nám vítání nového měsíce na středu. Bylo hrozné horko, proto jsme se místo u ohně sešli 

pod vlídným stínem švestky u divadélka. Pod vedením Zuzky, jsme přivítali červen milými písničkami a 

tancováním. Na horní zahradě jsme nacvičovali besídku. Za odměnu jsme se svlažili pod kačenou na dolní 

zahradě. To zas bylo jásotu a pištění. Po včerejší noční bouřce se vzduch vyčistil a bylo velmi příjemně. V kroužku 

jsme si o té bouřce povídali. Do svačiny jsme nacvičovali první půlku besídky a po svačině si děti šly hrát do stínu 

stromů, protože sluníčko už zase hodně hřálo. Kluci objevili na holém stromě dravce, jak číhá na kořist, která by 

mohla být na louce. Nazkoušeli jsme ještě druhou půlku besídky a děti si šly zase hrát. Tentokrát si vybraly Žraloky 

a piráty a všechny se přidaly a hrály si sami. Občas přišla stížnost na porušování pravidel, tak jsme si je znovu 

vysvětlili a hrálo se dál. Výlet Ekocentrum Prales – environmentální program – Včely. 

 

 

 

 

 



3.červnový týden 17.6.- 21.6. 

 

Pondělní kroužek jsme si udělali u pece a probrali jsme víkend. Dopoledne jsme si nacvičovali besídku a vyrobili 

jsme si na ní rekvizity. Pohráli jsme si na horní zahradě. V úterý jsme se přivítali opět u pece a zahráli jsme si 

Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Užili jsme si při tom spoustu legrace. Pilujeme besídku a pohráli jsme si s ostatními 

třídami na horní zahradě. Kluci budovali na písku a holky si zařídily domeček. Všichni byli moc hodní ☺. Středeční 

kroužek jsme si udělali znova u pece a oslavili jsme narozeniny Adámka. Děti dostaly krásnou nazdobenou 

muffinku, Adámek hobla a takto posilnění a rozradostnění, jsme se vydali na Ostrůvek. Tam jsme se ráchali po 

kolínka ve vodě, sbírali barevné kamínky, stavěli tůňky a hrady a bylo nám tam dobře. Ani čtvrtek nebyl vyjímkou 

a  kruh byl u pece. Naši pozornost upoutalo  auto, které nešlo mladé paní, co bydlí vedle v domě nastartovat. 

Nakonec se to povedlo a odjela. Téma kruhu bylo jasné. Co se asi stalo? Asi baterie. A co vše máme doma na 

baterie. Po bateriové debatě jsme si zahráli pár kol Rybičky, rybičky a šli jsme zkoušet besídku. Náhoda tomu 

chtěla, že vedle nás byla Semínka a Johančina maminka s Laduškou. Dohodli jsme se s dětmi, že bychom jim to 

zkusili předvést, protože tu na besídku nebudou. Děti nadšeně souhlasily a byly bezvadné. Nakonec jsme měli 

rozšířené publikum a sklidíli jsme potlesk ☺. Tak snad se nám to tak povede i na besídce. Musíme už jen vypilovat 

hlavně hlasitost ☺. Potom nás Poupátka pozvala na meloun a vyrazili jsme s nimi do Houšťky a hráli jsme si tam 

Krvavé koleno.Páteční výlet jsme naplánovali na Probošťák. Počasí vypadalo všelijak, bylo po bouřce a ochladilo 

se. Přesto jsme vyrazili a v průběhu dopoledne se nám vyjasnilo a oteplilo, že jsme se nakonec do vody po kolínka 

dostali. Nebylo to koupání, jak jsme si představovali, ale děti si to určitě i tak užily. Stavěly z písku, vyřádily se na 

hřišťátku. Při zpáteční cestě už sluníčko  zase pěkně pálilo. Dnes jsme se rozloučili s Kiliánkem a Johankou, kteří 

už  odjíždějí na prázdniny. Tak ahooooj ☺☺.  

 

 



 

4. červnový týden 24.6. – 28.6. 

Dnes jsme dopoledne nacvičovali besídku. Z dovolené se nám vrátil Pepíček a Andy, tak nám vyprávěli, jak se měli 

hezky. Zbytek dopoledne jsme si hráli na horní zahradě. V úterý jsme výlet na kolech. Sešli jsme se na Vosím 

hnízdě. Řekli jsme si pravidla výletu a vyrazili jsme. Jeli jsme za sebou, nikdo nesměl předjíždět a děti to 

dodržovaly. Ve vedení, tzn. kdo jel první za Anetou, se střídaly. Děti jely poměrně ve stejném tempu, tak nám 

cesta rychle ubíhala. První zastávku jsme měli na Zelené boudě. Projeli jsme Otradovicemi a za chvíli jsme byli 

v Káraném. Na mostě v Káraném jsme zastavili provoz, aby děti mohly přejet most a šli jsme se na nedalekou pláž 

vykoupat a nasvačit. Potom jsme se vydali ulicí Na vzduchovce a poté mezi poli, až jsme se dostali pod dálnici a 

za nedlouho už jsme šlapali Houšteckou alejí, kolem tůně a před 12 jsme byli celí mokří od potu v Klíčku. Ujeli 

jsme13,2 km. Nikdo nekňoural, všichni byli skvělí a chválíme výborný jvýkon .:-)  Ve středu jsme se sešli  na horní 

zahradě, chvilku  jsme si pohráli a vyrazili jsme k Nadě. Nasvačili jsme se u ní, zopakovali jsme si besídku a šli jsme 

se vykoupat k Nadě do bazénu, protože dnes je zatím nejteplejší den v tomto roce. Kolem 37 stupňů, tak to byla 

paráda. Pak jsme oslavili narozeniny Emmičky, Krýši a Niciho. Dali jsme si zmrzku, melouna a sušenky a takto 

posilněni jsme se vydali rozpáleným městem zpět do Klíčku. Dnes je opravdu velké teplo, tak jsme se šli schovat 

do školky a chvilku jsme si pohráli v herně. Čtvrteční den byl slavnostní a náročný. Dopoledne jsme pilovali 

besídku. Bylo teplo, ačkoliv lépe než včera a na dětech byla už vidět únava. Trochu jsme se báli, jak to odpoledne 

dopadne. Naštěstí děti si po obědě odpočinuly a velmi mile nás překvapily svým báječným výkonem. Myslíme, že 

jsme si to všichni hezky užili, protože smích diváků a potlesk, byl pro nás i děti největší odměnou ☺. V 

pátečním kruhu jsme si povídali o včerejší besídce. Z vyprávění dětí vyplynulo, že se jim na besídce také líbilo a 

měli z toho hezký pocit. Poklidili jsme ještě pozůstatky po besídce, vzali jsme náš celoroční železný sběr a vyrazili  

jsme do sběrny. Za vydělané penízky, jsme si chtěli koupit zmrzku. Bohužel jsme zjistili, že sběrna je zrušená ☹. 

Tak jsme sběr povozili v kárce po městě a zmrzku jsme si koupili tak jako tak, protože Aneta u sebe naštěstí měla 

peníze ☺. A tak jsme zakončili tento náš společný školní rok ☺. Přejeme všem moc hezké prázdniny a školákům 

mnoho úspěchů a radosti ve škole.Ahooooj a máváme, Petra ,Aneta a Naďa ☺,☺,☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


