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Mesícní ohlédnutí

V m�síci b�eznu jsme se jako v� dy

v�novali p�evá� n� knihám.

Projekt �Z pohádky do pohádky�

nás provázel po celý m�síc

v obou t�ídách.

2

brezenˇ

2

D�ti z 1. t�ídy Beru�ek m�ly za úkol p�inést z domu svou oblíbenou pohádkovou knihu. Porovnávaly
knihy, která je tlustá, která tenká, jestli je velká nebo malá. Vyhledávaly v nich známé pohádky,
p�i�azovaly názvy pohádek k ilustracím, vytleskávaly názvy postav. Blí� e se seznámily s pohádkou
O veliké �ep�, p�i které si nejen procvi�ily pojmy p�ed, za, první poslední, vp�edu, vzadu, ale také

si ji nakreslily a na záv�r spole�n�zahrály.

P�i pohádce na pracovních listech p�i�azovaly slepi�kámO slepi�ce a kohoutkovi
správná vají�ka, vyst�ihly a domalovaly si slepi�ky z papíru, a proto� e se blí� ily
Velikonoce, vyrobily si d�ti také papírové kraslice.

D�ti ze 2. t�ídy Srdí�ek si p�ipomn�ly pohádku Sna� ily se vypráv�t d�jO perníkové chaloupce.
s pomocí obrázk� , porovnávaly r� zné verze pohádek, které vyhledaly v pohádkových kní� kách,
nau�ily se ver�ovanou pohádku od Franti�ka Hrubína, zahrály si pohybovou hru ,�Na je� ibabu�
zazpívaly si písni�ku a také si pohádku zdramatizovaly.�Jení�ek a Ma�enka�

P�i pohádce vyu� ily d�ti pracovních list� , na kterých si procvi�ily�Zlatovláska�
p�edmatematickou gramotnost (rozli�ovaly geometrické tvary a uspo�ádávaly je podle
po�tu), zrakovou percepci (který klí� odemkne zámek? Najdi k n�mu stejný, náhradní),
grafickou orientaci (spojovaly body dle p�edlohy), tvarovou podobnost (dopl�ovaly �áry

do obdélníku tak, aby m�l dvojníka), apod. Hlavn� ale za�aly nacvi�ovat dramatizaci
pohádky, kterou p�edvedou v kv�tnu maminkám ke Dni matek.

„Celé Česko čte dětem“Proto� e je b�ezen M�sícem knihy, zapojili jsme také
rodi�e do celostátního projektu ,Celé � esko �te d�tem
jeho� mottem je: 	
 t�me d�tem aspo� 20 minut
denn��. D�ti p�inesly dom� pracovní listy, do kterých m�ly ka� dý ve�er zaznamenávat, zda jim
rodi�e ve�er p�ed spaním �etli. Na konci m�síce p�inesly tyto pracovní listy do M�. P�íjemn� nás
p�ekvapilo zji�t�ní, kolik rodi�� si uv�domuje význam p�ed�ítání pro p�ed�tená�skou gramotnost
d�tí a vytvá�ení kladného vztahu ke knihám a �tená�ství v pozd�j�ím v�ku.
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V rámci projektu d�ti obou t�íd nav�tívily také �kolní knihovnu,
kde pro n�m�la paní u�itelka Marta Miklová p�ipravený zajímavý
program. D�ti 2. t�ídy Srdí�ek seznámila s r� znými literárními
útvary. D�ti se dozv�d�ly co je to bajka, �ím se li�í od klasických pohádek a � áci 5. t�ídy Z�jednu
bajku d�tem p�e�etli.

Návštěva školní knihovny
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V druhé �ásti se d�ti seznámily s komiksem. Vytvo�ily smí�ené
skupinky s � áky 5. t�ídy a spole�n� m�li vymyslet a dokreslit
komiksový p�íb�h �� ty�lístku	. V�ichni tento úkol zvládli
na jedni�ku a za to si od paní u�itelky odnesli odm�nu v podob�zálo� ky do knihy.

Návštěva školní knihovny
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Vypravili jsme se také do ve Zlín�. Paní knihovnice m�la proKrajské knihovny Franti�ka Barto�e
d�ti p�ipraveno povídání na téma �Barevný rok � jaro�, p�i kterém hravou formou prost�ednictvím
obrázk� , básni�ek, p�íb�h� a zajímavých úkol� seznámila d�ti s ro�ními obdobími, m�síci, jejich
rozmanitostí a specifiky. Nezapomn�la ani na nadcházející jarní svátky a tradice. Dopoledne
strávené v p�íjemném prost�edí plném d�tských pohádkových knih a p�íb�h� bylo pro d�ti velkým
zá	 itkem.

Návštěva Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně
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Sou�ástí projektu bylo také divadelní p�edstavení na ve Zlín�. V�ichni jsme si rádiMalé scén�
p�ipomenuli malé �t�n�foxteriéra Dá�e�ku a pohádky o pejscích, které mu vypráv�l pan � apek.

Divadelní představení
na Malé scéně
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Celý projekt byl zakon�en akcí , kterou�Noc s Andersenem�
ka� doro�n� vyhla�uje Svaz knihoven. Letos jsme se nechali
inspirovat knihou Otfrieda Preusslera �Malá �arod�jnice�.
V pátek 23. 3. se p�ed�koláci se�li v 18. hodin v M	, aby
si spole�n�u� ili ve�er plný kouzel, pohádek, sout�� í a vyráb�ní. Míchali si �arod�jné lektvary, lovili
klí�e ze slizu, upekli pavou�í dort a vyrobili si z papírových ruli�ek havrana Abraxase. Na záv�r
je �ekala stezka odvahy a pak u� jen v�ichni vlezli do spacák
 , poslechli si pohádku a spali a�
do rána.
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ˇNoc s Andersenem
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V m�síci b�eznu prob�hly také dal�í ,dvě lekce plavání

ve kterých d�ti procvi�ovaly techniku splývání, potáp�ní,
dýchání do vody a plavaly s pomocí plaveckých desti�ek. Lovily
p�edm�ty ze dna bazénu a hrály sout�� ivé hry. Ka� dá z lekcí byla
zakon�ena pobytem v saun�.
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ˇPlavání
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M�op�t nav�tívil také zubní preventista pan Zden�k Forejt, aby
si v rámci projektu s d�tmi zopakoval zásadyZdravý úsm�v
zubní hygieny a procvi�il správné �i�t�ní zoubk� .
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ˇZdravý úsměv
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Blí� í se zápis d�tí do základních �kol. I proto se paní u�itelky
ze Z� rozhodly zorganizovat pro na�e p�ed�koláky
tzv. . Dv� úterní dopoledne je pozvaly��koli�ku nane�isto�
do �koly, kde si d�ti m�ly mo� nost zahrát na �koláky a plnily zadané úkoly.
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ˇŠkolička nanečisto

Zárove� s tím ka� dý �tvrtek odpoledne probíhal . I tady bylo cílemkrou� ek pro p�ed�koláky
seznámit d�ti se �kolním prost�edím, odbourat u nich strach ze zm�ny prost�edí a procvi�it
dovednosti d	 le� ité pro úsp��ný vstup do Z�.
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Nejen d�ti, ale i rodi�e mají obavy z nástupu dít�te do základní �koly. Spousta z nich si klade otázku,
zda je jejich dít� zralé na vstup do 1. t�ídy Z�. Proto jsme pro n� p�ipravili spole�ný workshop pro
p�ed�koláky a rodi�e.
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ˇWorkshop
pro předškoláky a rodiče
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Seznámili se zde s informacemi o �kolní zralosti a její d� le� itosti pro úsp��ný start v Z�, vyzkou�eli
si na vlastní k� � i úkoly na zrakové i sluchové vnímání, p�edmatematické p�edstavy, prostorovou
orientaci, grafomotoriku, dozv�d�li se, jak danou oblast u dít�te prov��it a dál rozvíjet. Byli
p�ekvapeni �etností dovedností, které jsou d� le� ité pro vstup do Z�. Pot��ila nás velká ú�ast rodi�� ,
jejich zájem a snaha získat co nejvíce informací o tomto tématu.
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ˇWorkshop
pro předškoláky a rodiče
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ˇVynášení Moreny

Konec m�síce b�ezna u� byl ve znamení jara. První jarní den
jsme se vydali spole�n� k potoku pod M�vynést symbol zimy
Morenu, kterou s paní u�itelkami vyrobily d�ti 1. t�ídy Beru�ek.
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ˇVynášení Moreny

P�i básni�ce �Zimo, zimo, táhni pry�� jsme Morenu vhodili
do potoka a snad jsme tím kone�n� p�ivolali h�ejivé a slune�né
jaro.

Velikonoce
Poslední b�eznový týden jsme v�novali p�íprav� . Pro v�t�inu dne�ních d�tí jsouVelikonoc
velikono�ní svátky spojeny s prázdninami, s barvením vají�ek a shán�ním pomlázky. Málokteré
z d�tí v�ak ví, pro� se vlastn�Velikonoce slaví a co se p�ipomíná touto tradicí. A práv�to se sna� íme
d�tem v M	p�iblí� it. Seznámili jsme je s lidovými zvyky pa�ijového týdne (	karedá st�eda, Zelený
�tvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikono�ní ned�le, Velikono�ní pond�lí), vypráv�li si
o velikono�ních zvycích a tradicích v jiných zemích i u nás (pletení tatar
 , malování kraslic, pe�ení
beránk
 , velikono�ní hrkání ohla�ující ráno, poledne a ve�er namísto zvon
 ). D�ti se u�ily
velikono�ní �íkanky (Hody, hody, doprovody), zahrály si hudebn� pohybovou hru (Na velikono�ní
pali�ku), zpívaly písni�ky (Pro vají�ka do ko�í�ka) a doprovázely je na rytmické nástroje.
Na velikono�ní dílni�ce si ud�laly zají�ky z kartonu, nabarvily vají�ka, výtvarnou technikou
enkaustika si zhotovily velikono�ní p�ání�ko a spole�n� vyrobily velkého velikono�ního zajíce
z jutového pytle.

Pak u� nezbývalo jen ne� si pop�át:
�VESELÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU!�


