
Okénko do školky

březen

Mš Na Pohoří Zruč nad Sázavou



Naše třída se první týden v březnu loučila se zimou "Masopustem". Povídali jsme si o
tom co masopust vlastně je a jak se slaví. S masopustním Šášou jsme poznávali hudební
nástroje ,dělali kotrmelce a ochutnali koblížky. Jaro jsme přivítali novou jarní výzdobou 
ve třídě i v čele MŠ. Sněženka nás celý týden učila poznávat první jarní kytičky, které jsme
hledali i v parku  a pozorovali na zahrádkách.
Další týden byl ve znamení sluníčka .Jak sluníčko probouzí jaro a znaky jara. S vílou
Amálkou jsme otvírali studánku.
Poslední březnový týden náš beruška Baruška zavedla do říše hmyzu. Učila nás poznávat
broučky, včelky, motýlky, mravence knihy hmyz. V tomto týdnu jsme hodně pracovali
 na školní zahradě. Hrabání a sběr šišek nám dalo zabrat, ale radost z vykonané práce
byla veliká.
V březnu jsme se naučili spoustu písniček a básniček s pohybem, procvičujeme barvy,
tvary, počítáme 1-5,začínáme předložkové vazby. Máme namalovaných spoustu krásných
výkresu a pracovních listů....Venku běháme, překonáváme překážky, hledáme kytičky,
pozorujeme přírodou, posloucháme zpěv ptáků a šumění stromů....
Jsme šikovní ,děláme pokroky, ještě musíme vylepšit správné držení lžíce a tužky, ale
věříme , že společně s rodiči to zvládneme.
Těšíme se všichni ze sluníčka a z příchodu jara a na další nové zážitky v naší školce.

třída1.



2. třída

Protože se nám zima zdála už dlouhá, rozhodli jsme se uspořádat v naší třídě začátkem
března masopust.
Je to už trochu zapomenutý lidový svátek. Proto jsme si s dětmi připomenuli tradice
masopustu, co dobrého se v tomto období jí a naučili jsme se novou písničku Karneval.
Maminky připravily dětem krásné masky. A tak slavnost vypukla. Pozvali jsme také
kamarády ze 3. třídy. Společně jsme soutěžili, tancovali, zpívali. Celé dopoledne uteklo 
a bylo moc prima. V dalších dnech jsme připravovali obrázky a výrobky na jarní výstavu
na poště. Koncem března jsme si povídali o domácích zvířatech. S paní učitelkou jsme
během vycházky došli až k ní domů. Má totiž pejska - je to černý střední pudl. Šel s námi
na vycházku a potom dokonce k nám do naší třídy. Tam nám předvedl, co všechno umí.
Na povel si sedl, lehl, dělal, že spí. Ukázal slalom, nebo osmičku. Všichni jsme mu na
závěr pořádně zatleskali. Paní učitelka nám slíbila, že Ali - tak se totiž pejsek jmenuje,
zase někdy přijde na návštěvu.



3. třída

V měsíci březnu oslavujeme příchod jara, ale březen je i měsícem knihy. Také v naší třídě
jsme se věnovali knížkám.
Navázali jsme na předešlé návštěvy v knihovně a povídali si o tom, kde můžeme knihy
půjčovat a kde si naopak můžeme knihy koupit, jak s knihami zacházíme. Ukázali jsme si
knihy s básničkami, pohádkové, knihy s vyprávěním o dětech nebo zvířátkách, knihy pro
dospělé i miminka. Seznámili jsme se s knihami, ve kterých můžeme vyhledat spousty
informací, dokonce jsme se naučili vyslovit poměrně těžký název – Encyklopedie. Už také
víme, že knihy píše pan spisovatel, kresbu dotvoří ilustrátor (jednoduše – malíř).
Děti si mohly přinést do školky svou oblíbenou knihu. Rády ji představily ostatním dětem,
pověděly nám, kdo si s nimi knihu četl a proč je jejich oblíbená. Z knih jsme uspořádali
výstavu. Celý týden si děti knihy půjčovaly, prohlížely si obrázky, hrály si na knihovnu. 
Z každé knihy jsme jim dopoledne i při poledním odpočinku četli úryvek, básničku nebo
pohádku.
Hned od pondělka jsme děti seznámili s tím, že se z nich stanou na určitou dobu autoři
knih. Každý den přibyla do knihy jedna nová stránka, někdy dvě. Výsledkem všeho byla
vlastní knížka, ze které měly děti obrovskou radost. S hrdostí si ji všichni malí spisovatelé
odnášeli v pátek domů.



Březen, za kamna vlezem. Chvíli bylo počasí chladné, ale většinou se nám hlásilo jaro se
vším všudy, sluníčko, teplo. Krásného počasí jsme využili k delším procházkám 
na cyklostezku, pobytu na školní zahradě, kde jsme přiložili ruku k dílu a pomáhali hrabat
zahradu, aby se tam co nejdříve začala zelenat tráva.
V březnu nás čekala poslední lekce bruslení, kterou jsme si velice užili. Trenéři i paní
učitelky si pro nás připravili různé úkoly a aktivity. Např. jízda slalomem s plyšákem,
překonání, překročení překážky a pokračování v jízdě, přetahování lana a naše oblíbená
hra „rybičky, rybáři jedou“. Tak na viděnou třeba příští rok.
A aby těch akcí nebylo málo, šli jsme se společně opět podívat do knihovny. Paní
knihovnice pro nás měla připravenou pohádku a s ní spojené činnosti. Pekli jsme se
dětmi zvířátky dort…. Uhodnete? Správně, s pejskem a kočičkou. Dort ne nám nepovedl,
stejně jako zvířátkům, ale nás bavilo míchat všemožné suroviny Na závěr jsme si
nakreslili dort na tabuli, každý dostal možnost, nějak ho po svém ozdobit. Děkujeme 
a před Velikonocemi se budeme těšit.
30.3. k nám do školky přijelo divadlo. Jeee, to se těšíme, dlouho jsme se školkou nikde
nebyli. Pohádka byla velikonoční, bylo tam spousty písniček, mohli si i „zatančit“.
Dozvěděli jsme se i jaký mají význam mašle na pomlázce. Byla to veselá pohádka
 s ježibabou, Maruškou a Honzíkem
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A je tu březen.... Zima pomalu končí a prví kytičky již vykukují z trávy. Každý den
pozorujeme ty změny okolo nás. Ráno již brzy svítá. I děti si všimly, že již nemusíme tak

dlouho ráno svítit ve třídě. A děti...ty mají najednou více síly a energie..:-))
V březnu jsme si připomněli svátek žen. Děti potěšily své maminky vyrobeným srdíčkem.

Dokončili jsme kurz bruslení. 
Březen je měsíc knihy. Děti se hravou formou dozvěděly, jak taková kniha vlastně vzniká.

Velmi pěkně tento proces popisuje kapitola v knize „O knížkovém pejskovi“. Navštívili
jsme městskou knihovnu, kde byl pro děti připraven velmi zajímavý program . Při

odchodu si děti mohly zapůjčit knihu domů. 
Vyrábíme dekorace na velikonoční výstavu na poště a tímto Vás všechny na ní zveme.

Bude pro Vás připravena již od 30. března !
 

Krásné Velikonoce.....
Šárka, Lucka, Iva a Jana
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Pomazánka z ředkviček

svazek ředkviček
1/2 svazku jarní cibulky

125g nízkotučného tvarohu
sůl

pepř
bylinky

celozrnné pečivo

Svazek ředkviček omyjeme a na struhadle nastrouháme nahrubo. Dobře
 je vymačkáme, zbytečnou vodu slijeme.
Umytou jarní cibulku najemno nasekáme a přidáme je k ředkvičkám. Vše
dobře promícháme spolu s tvarohem. Nakonec pomazánku opepříme a
solíme. 
Podáváme s celozrnným pečivem












