
8.9. 2021  Tvoření se senem 

Školní rok jsme zahájili tvořením na zahradě. Pozvali jsme si paní Císařovou, která nás 

naučila vyrobit ze sena krásného strašáka a také děti, jejich rodiče a všechny přátele naší 

školy.  A sešlo se nás mnoho. Počasí nám přálo, a tak jsme měli čas nejen vyrábět, ale hlavně 

si pěkně popovídat o tom, co jsme v létě zažili a také, co vše na letošní školní rok 2021/2022 

plánujeme. 

Děkujeme všem za účast. 

 

 



25.10. 2021  „Dýňování“ 

 Toto odpoledne bylo věnované výrobě strašidelných dýní. Pozvali jsme na školní zahradu 

nejen rodiče, kamarády, prarodiče, ale všechny z naší obce. Měli jsme velkou radost z hojné 

účasti. Dospělí pomohli dětem vydlabat a vyřezat originální dýni. A když dýňování, tak i 

stylové dýňové občerstvení – bábovka a buchta z dýně, čaj, káva…. Děti za odměnu dostaly 

malou sladkou dýničku. Pěkné a slunné odpoledne se nám vydařilo a rozcházeli jsme se až 

k večeru. 

 



 

27.1.2022 LEGOHRANÍ 

Na čtvrteční odpoledne jsme pozvali do mateřské školy rodiče dětí a také všechny ty, kteří 

rádi staví z lega. aby si s námi přišli 

postavit některé zajímavé stavby ze stavebnice Lego pod vedením lektorky ze společnosti 

Brick. Lektorka sama předvedla, co vše se dá z této stavebnice postavit. Přivezla sebou své 

kontejnery s jednotlivými dílky stavebnice. Rodiče s dětmi v menších skupinkách stavěli 

podle obrázkového návodu. Nejmladší děti pracovaly se stavebnicí Lego Duplo, která byla 

do mateřské školy zakoupena společně se sadou Lega pro starší děti. 

Akce se vydařila, rodičům i dětem se velmi líbila. 

 

 
 

 

7.4.2022      „Velikonoce na vsi“ 

Velikonoční setkání se uskutečnilo ve škole. Zahájení proběhlo na zahradě, protože se nás 

sešlo tolik, že jsme se dovnitř ani nevešli. Děti zazpívaly, zatančily a přednesly jarní básničky. 

Poté jsme všechny pozvali do naší školy.  Po celé budově byla rozmístěna jednotlivá 

stanoviště. V mateřské škole jsme vyráběli velikonoční závěs, velikonoční ovečky nebo 

sádrová vajíčka. V jídelně jsme obdivovali umění manželů Urbanových, kteří nejen 

předváděli zdobení kraslic voskem, ale také každému zájemci pomohli velikonoční krasličku 



nazdobit. V jedné učebně základní školy předváděli žáci 5. ročníku pokusy s vejci a paní 

Šonová s Adélkou malovali překrásné obrázky přímo na obličeje dětí. V druhé učebně se 

vyráběl velikonoční věneček, zápich a obrázek. V šatně pan Zeman z Koryt učil zájemce plést 

pomlázku. Tělocvična sloužili k soutěžení a hrám. Nechybělo ani občerstvení. Děti napekly 

perníčky a paní učitelka Čečelská linecké cukroví.  

Účast byla opravdu hojná a děkujeme všem, kdo nám ji pomohl připravit. 

 

 

10.5.2022 -  „Slavíme den matek“ 

V rámci oslavy Svátku matek jsme v mateřské škole uspořádaly Tvoření z přírodních 

materiálů pro maminky s dětmi pod vedením lektorky, která se touto činností dlouho 

zabývá. Akce se konala na školní zahradě, kde bylo připraveno i drobné občerstvení. Děti 

s maminkami vyráběly srdíčka ze sena a jiných přírodnin. Práce byla náročnější, ale 

zajímavá. Přišlo i několik babiček. Akce se zúčastnilo i několik tatínků a jistě 

s dětmi maminku vyrobeným srdíčkem doma potěšili. Ve volné chvíli si děti mohly ještě 

vyrobit pod vedením učitelek přáníčko ke Dni matek. 

 



 

 

10.5. 2022    „Odpoledne s legem“ 

Úterní odpoledne jsme společně strávili v tělocvičně školy, kam za námi přijel pan Oldřich 

Kysela, manažer vzdělávací společnosti Brick. Pozvání na komunitní setkání přijali nejen 

tatínkové a dědečkové našich žáků, ale i příznivci LEGA. 

 Pracovali jsme se speciálními stavebnicemi LEGO®. Setkání jsme začali bádáním po 

informacích, poté následovala praktická část. Mohli jsme si vybrat z několika témat – kolotoč, 

gorila, tank, krokodýl, spint – art. Postavené modely jsme dokázali rozpohybovat za pomoci 

motorků, což bylo hlavně pro děti velmi atraktivní a motivující. Někteří dokázali postavit i 

více modelů a největší úspěch měl spint – art. Papírové kolečko jsme umístili na postavený 

model LEGA a pak už stačilo jen zapnout přístroj a začít kreslit. Díky odstředivé síle se 

stačilo jen lehce papíru dotýkat fixou a krásné kruhy vznikaly takřka bez práce.  Při troše 

trpělivosti a střídání různých barev jsme vytvořili velmi zajímavé výtvory. Celé odpoledne 

nám rychle uteklo a strávili jsme společně velmi zajímavé chvíle. 

 



 

2.6. 2022  „ Pasování na rytíře řádu čtenářského“ 

Program komunitního setkání zahrnoval dva body. Za prvé besedu se spisovatelkou 

Michaelou Fišarovou a za druhé pasování žáků 1. ročníku na rytíře řádu čtenářského. Měli 

jsme radost, že se nás opět sešlo hodně. Skoro jsme se nevešli do tělocvičny. 

Paní spisovatelka nám poutavým a zajímavým způsobem představila všechny svoje knihy. 

Ukázky nám přečetl a zdramatizoval její kolega, herec a moderátor, Miroslav Reil. Knihy 

paní spisovatelky Michaely Fišarové jsou inspirovány školním prostředím, a tak se dotýkají 

témat, se kterými se setkáváme i my. Napsat, že se nám beseda se líbila, je málo. Byli jsme 

prostě nadšeni. 

Po besedě následovalo pasování. Mezi nás zavítala „Písmenková královna“. Každý prvňáček 

přečetl krátký úryvek z vybrané knihy a Písmenková královna ho pasovala na čtenáře. Za 

odměnu od paní spisovatelky dostali její knihu i s věnováním. 



Toto komunitní setkání všem moc líbilo a slíbili jsme si, že si oba hosty zase brzy pozveme. 

 

 

 

29.6. 2022 „Babičko, vyrob si se mnou sluníčko!“ 

Pro nepřízeň počasí proběhlo komunitní setkání v dopoledních hodinách v tělocvičně školy. 

Bylo hlavně určeno pro žáky a jejich prarodiče. Nejen, že každá dvojice měla za úkol vyrobit 



z přírodních materiálů prázdninové sluníčko, ale také děti měly za úkol prarodiče provést 

školou a představit jim, jak život ve škole probíhá. Hosté si prohlédli prostory školy a také 

mohli dětem vyprávět dětem o tom, jak vypadala škola za jejich mládí. Pro všechny 

zúčastněné to bylo velice zajímavé a milé setkání.  

 

 

 


