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třída1.

Únor nám tentokrát moc sněhu nenadělil, a tak jsme si na zimu zahráli alespoň u nás
ve třídě. Únor je měsíc krátký a ještě se nám zkrátil o jarní prázdniny, ale i tak jsme
toho ve školce stihli dost.
Protože se blížila zimní olympiáda, zkusili jsme si i my tak trošku zahrát na sportovce
- trefovali jsme se pukem do branky, klouzali se na " lyžích", projížděli slalom mezi
kužely. Povídali jsme si společně, co to olympiáda je, poznávali jsme podle obrázků
různé sporty a nakonec celého našeho sportovního týdne jsme se vyfotili 
s olympijskou vlajkou. Naučili jsme se, že to, co je na ní, nejsou barevná kola, ale 
že se jim správně říká kruhy.
Po prázdninách jsme poznávali i další geometrické tvary, jako je čtverec, obdélník 
a trojúhelník. Zároveň jsme procvičovali barvičky a počítali do pěti.
Od začátku školního roku jsme se zlepšili s oblékáním, jenom pořád trochu bojujeme
s tužkou a lžící, ale když nám i doma pomůžou maminky a tatínkové, určitě 
se to naučíme brzy.



2. třída

Měsíc únor jsme začali tématem  " Daleko na severu". Naučili jsme se zvířátka, která
žijí na severním pólu, jak je to u Eskymáků - jestli mají v iglú teplo nebo zimu, stavěli
jsme naše vlastní iglú ( bohužel jenom s kostek) a naučili se grónskou písničku
 i s doprovodem na orffovy nástroje. Opakovali jsme si barvy a tvary, učili se básničky
a písničky, tvořili výrobky na výstavu a někteří z nás si i odpočinuli v pohodlí domova
během jarních prázdnin.
Nejhezčí téma bylo ale " Moje rodina", kdy jsme si společně povídali o našich blízkých,
seznámili jsme kamarády se členy rodiny, namalovali jsme je, přinesli naše společné
fotografie, naučili jsme se o nich básničku i písničku. Teď už všichni umíme členy své
rodiny správně pojmenovat, dokážeme říct, co dělají za práci a třeba i to, co mají rádi. 
Na procházky jsme chodili po okolí školky, do parku, do lesa, na cyklostezku. Všude 
si umíme hezky hrát. Nezapomínali jsme ani na ptáčky, kterým jsme nosili zrní
 do krmítka, které máme pod okny na zahradě.



3. třída

Únor jsme začali tématem " Návštěva u Eskymáků". Povídali jsme si, jak Eskymáci žijí,
co jedí, jaké mají oblečení, obydlí a jaká zvířátka mohou potkat. I my jsme si vyrobili
každý svého tučňáka, kterému jsme dali čepici a šálu, aby mu nebyla zima. Postavili
jsme si iglú z kostek, chytali ryby a hráli na psí spřežení.
Od Eskymáků jsme vyrazili na zimní olympiádu, vyvěsili si vlajku, vysvětlili, 
co znamenají kruhy, které jsou na ní namalované a ukázali dané světadíly na mapě.
Pak už nás čekali různé sportovní disciplíny - běh na lyžích, hokej, biatlon, boby.
Vyzkoušeli jsme si opravdové lyže i lyžáky, hokejovou výstroj a střelbu na branku
hokejkou a pukem.  Všichni jsme si to náramně užili a zažili spoustu legrace.
Konec měsíce jsme věnovali oblečení. Naučili jsme se pojmenovávat všechno
oblečení, které v zimě potřebujeme. Také jsme závodili v oblékání, měřili jsme si čas.
Vyrobili jsme šálu i čepici. 
Chodili jsme na procházky do lesa, po cyklostezce, pozorovali přírodu a viděli první
jarní kytičky, krmili kachny, pravidelně plnili krmítka pro ptáčky, které máme na naší
zahradě. Také jsme se šli podívat na nutrie, ale tam jsme zatím štěstí neměli, určitě 
se na naše tajné místo brzy vrátíme a doufáme, že už tam na nás budou čekat.
Také jsme navštívili městskou knihovnu, kde pro nás bylo připraveno povídání o
zvířátkách v zimě, bylo to moc hezký, pracovali jsme s interaktivní tabulí, poslouchali
pohádku a prohlíželi knížky.



4. třída

Ten čas tak letí, ani jsme se nenadáli a máme za sebou únor.

Tento měsíc se toho moc neudálo. I když.... čekaly na nás jarní prázdniny. Hurá,
mnozí z nás vyrazili na hory s rodiči, někteří byli
 u babičky, další zůstali doma a podnikali výlety, navštívili bazén, kina, výstavy. Však
jsme o našich zážitcích vyprávěli ve školce. 
Předposlední týden si pro nás připravily paní učitelky povídání
 o masopustu a jako závěr týdne jsme měli karneval. To bylo super, dělali jsme
přehlídku masek, tanec v maskách, krásně jsme si to užili.
Už je ve vzduchu cítit jaro, při procházkách v zahrádkách vyhlížíme první jarní kytičky.
Už se těšíme, až bude svítit sluníčko a my budeme moci být více venku.



5. třída

První únorový týden jsme odstartovali zimními sporty, jelikož stejný týden začínala
zimní olympiáda. Hodně jsme si povídali o sportovních disciplínách, které na ni
můžeme vidět. Představili jsme si naše české sportovní naděje, které nás reprezentují
a podívali jsme se na jejich největší dosavadní úspěchy. Doprovázela nás i mapa, kde
jsme se podívali na jednotlivé světadíly, jež jsou spojené s barevnými olympijskými
kruhy.
Od sportů jsme se v dalším týdnu přesunuli na vesmírné dobrodružství, kdy jsme 
se hravou formou seznámili s planetami, oběžnou dráhou, kterou jsme si sestavili
 a mohli si ji tak lépe představit. Vyráběli jsme hvězdy, které nám ozdobily naši
ložnici. Celkově jsme si týden plný vesmírných výrobků a výkresů, doplněný
zajímavými videi a obrázky, moc užili.
Únor nám utekl a my se s ním loučili tradičním masopustem, který vyvrcholil
karnevalem, plným krásných masek a zábavy. Během týdne jsme zažili ještě jedno
dobrodružství v podobě projektového dne, zaměřeného na stavby, kdy jsme 
se naučili hodně o projektování domů a staveb. Zkusili jsme si postavit dům z lega
podle projektu a vytvořili jsme si vlastní projekt domu z přírodnin. Únor jsme si moc
užili a těšíme na březen a nová dobrodružství.



Masopustní koblížky

600 g hladké mouky
250 - 300 ml mléka
2 kostky cukru do kvasnic
60 g kvasnic
6 žloutků
120 g cukru
80g rozpuštěného másla
2 špetky soli
3 lžíce rumu
sůl
olej na smažení

povidla
vanilkový cukr
skořice
citrónová kůra

 Z vlažného mléka, kvasnic a cukru necháme vykynout kvásek. Do mísy
prosejeme mouku, přidáme žloutky, máslo a zbytek surovin. Necháme v teple
vykynout. Mezitím smícháme povidla.
Po vykynutí odebíráme přibližně stejné kousky, které prsty roztlačíme. Na každý
kousek dáme povidla a těsto zabalíme do koblihy. Necháme ještě chvíli kynout.
Rozehřejeme vyšší vrstvu oleje a koblihy smažíme na malém plameni pozvolna
z obou stran. Usmažené koblihy odkládáme na papírový ubrousek.
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Poznámka: recept je z roku 1955










