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Albrechtícek 
Měsíčník                  BŘEZEN 2022 

 

 Toto vydání Albrechtíčku je zaměřeno na začínající jaro a oslavy jarních svátků.  

Ve školce nás opět navštívilo divadlo, děti s učitelkami vyrazily do zoologické zahrady, kam 

měla naše školka do konce března předplacenou vstupenku, uspořádali jsme projektový den  

na téma „Staročeské Velikonoce“ a na začátku a v závěru měsíce jsme, tentokrát pro rodiče, 

uskutečnili dva semináře „Školní zralost – aneb co by mělo dítě znát a umět před nástupem  

do školy“ a „Rozvoj komunikace u dětí předškolního věku“ (PhDr. Renáta Lepová, PhD.) 

 

 

 

 

S prvním jarním měsícem jsme se rozloučili se zimou a otevřením brány kouzelným jarním 

klíčem přivítali jaro. Poznávali a vyráběli jsme jarní květiny, zasazovali semínka řeřichy  

a vyprávěli si, co se v přírodě začíná odehrávat. Naučili jsme se plno nových písní a básní  

a zaměřili se na rozvoj grafomotorických dovedností. Na začátku března zavítalo do školky 

divadlo Koloběžka  

s Kuchařskou pohádkou, při 

které se děti přiučily 

základům vaření. Dalším 

netradičním zážitkem byl 

projektový den „Staročeské 

Velikonoce“, kdy byly děti 

seznámeny se svátky jara, 

jejich zvyklostmi a 

tradicemi. Poslední akcí 

tohoto měsíce byl výlet do 

ZOO Praha, kde děti viděly 

mnoho exotických zvířat. 
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Měsíc březen začal na masopustní úterý. Zahájili jsme ho písněmi a tanečky – Skákej, medvěde 

a Masopust držíme. Další dny jsme věnovali přípravě na příchod jara. Motivovali jsme  

se potřebou poklidit přírodu po zimě a učili se scénku, jak metla liška pokojíček a o zametání 

vůbec. Vyrobili jsme si na to košťátka. Formou hry při cvičení se děti seznamovaly s druhy 

počasí. Snažili jsme se poznávat dny v týdnu a při procházkách pozorovali změny v přírodě – 

na zahrádkách, louce, kolem stromů. Zahráli jsme si smyslové pohybové hry – Vrby se nám 

zelenají, Přijde jaro, Jak sluníčko vysílá paprsky, Zimo, zimo, táhni pryč (zřejmě budeme zimu 

vyhánět ještě v dubnu). Učili jsme se básničku Ach, mourku, kocourku a vytvořili obrázek 

kočiček pomocí rovných čar a obtiskáváním štětce. Zahráli jsme si pohádku o kamarádství - 

Bob, Bobek a sněženka, 

přečetli si dopis sluníčka 

dětem a hráli hru Děti, přišel 

dopis. V ranních hrách jsme 

využívali encyklopedií k 

přiblížení jarního období. 

Dětem udělaly radost nové 

hračky zakoupené za 

výtěžek ze zimního 

jarmarku, a to multifunkční 

houpadlo Medvěd a didaktické Montessori pomůcky. Navštívilo nás divadlo Koloběžka 

s představením "Pohádka z kuchařské čepice". Koncem měsíce proběhl projektový den 

"Staročeské Velikonoce", děti se seznámily s tradicemi a s koledami. Navštívili jsme také 

pražskou ZOO. Počasí nám nesmírně přálo, líbilo se nám tam, děti se shodly, že nejhezčí zvířata 

jsou opice, a ještě jsme si stihli pohrát na lanovém hřišti. 

 

 

 

 

Na konci března Berušky nastoupily do PRALESA. Pro děti to byla velká změna, ale příjemná. 

Je velká škoda, že jsme si zdejší pobyt museli z důvodu poskytnutí třídy dětem ukrajinským 

uprchlíků zkrátit. 
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Ve školce nás navštívilo divadlo Koloběžka 

s představením o vaření, bylo to velice úsměvné. 

Proběhla také akce vyšetření očí a beseda  

pro rodiče. 

Pro děti byl uspořádán projektový den – 

Staročeské Velikonoce. 

Vzdělávací program v Pralese – Zvířátka  

na farmě, samozřejmě pokračujeme ve výuce 

dětí, která je přizpůsobena k tématu na tento 

měsíc. Berušky se učí básničky, písničky, nové 

pohybové hry a také vyrábí jarní výrobky, a tím 

prohlubují své znalosti a dovednosti. 

 

 

 

 

V prvních dnech měsíce března jsme dokončili projekt "Stvoření světa“, kde jsme si vyprávěli 

o historii našeho státu od praotce Čecha až po Karla IV. Povídání jsme pojali jak výtvarně, 

hudebně, tak i literárně - A. Jirásek – Staré pověsti české. Díky knížce " Maminka Země" 

zažíváme, jak se příroda pomalu probouzí. Děti se vžívaly do jednotlivých kytiček, které  

si namalovaly.Na to jsme navázali knížkou "Hrudka Babulka", kde se vypráví, co všechno  

se děje na poli v jednotlivých ročních obdobích od zasetí semínka, až po jeho sklizeň. Hráli 

jsme pohádku o semínku, kde děti ztvárnily jednotlivé živly a prožívaly probuzení semínka. 

Děti si zasadily každé do 

svého květináče 

semínko, o které denně 

pečují a zároveň jsme 

společně zaseli 

velikonoční osení a 

ředkvičky. Také jsme 

namočili hrášek a fazole 

a netrpělivě čekáme, až 

se objeví klíček.     
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Březen jsme odstartovali krásným výletem do pražské ZOO, na který jsme se už všichni moc  

a moc těšili. Vyzkoušeli jsme si poměřit své síly se zvířátky. Běhali jsme na čas a radar, který 

naši rychlost měřil, nám ukázal, kdo ze zvířat je stejně rychlý jako my. Viděli jsme spoustu 

zvířátek a celý den nám svítilo sluníčko. V dalším týdnu naši školku navštívilo divadélko 

Koloběžka, které nám zahrálo „Pohádku z kuchařské čepice“. Představení plné legrace se nám 

líbilo. Jelikož jsme třída předškoláčků, byli jsme se podívat, jak to vypadá v nedaleké základní 

škole. Absolvovali 

jsme prohlídku celé 

školy a byli se 

podívat ve třídě 1.B, 

kde nás žáci přivítali 

krásnou básničkou. 

Měli jsme možnost 

na vlastní oči vidět, 

jak se děti učí český 

jazyk a matematiku. 

Spousta z nás se 

zapojila do hodiny 

s ostatními dětmi, a 

tak už se všichni do školy těšíme. V neposlední řadě jsme si vyrobili velikonoční dekoraci 

v podobě „hnízdečka pro vajíčko“ a poslechli si příběh o Velikonocích a velikonočních 

tradicích v rámci projektového dne „Staročeské Velikonoce“. Ve třídě jsme se učili jarní 

básničky a písničky. Také jsme si zasadili semínka řeřichy, o které se staráme, aby nám krásně 

vyrostla. 

 

 

 

 

Žirafky půl měsíce března trávily svůj čas v ekocentru PRALES. Děti měly možnost denně 

využívat velké venkovní prostory k běhání a hrátkám. Sledovaly malé králíčky, čerstvě 

narozené jehňátko a jeho první krůčky na světě a vnímaly první známky jara. Počasí nám přálo. 
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Druhý březnový den jsme opustili svou dočasnou školku a spolu se třídou Lvíčat odjeli navštívit 

i cizokrajná zvířata do pražské zoologické zahrady. První kroky nás vždy vedou za žirafami. 

Děti je pozorovaly s nadšením, jak jinak J Předvádějící se lachtani, medvědi a další obyvatelé 

ZOO nás také okouzlili.  

Po pobytu v PRALESE 

jsme si užili jarní 

prázdniny. A první týden 

v naší kmenové třídě patřil 

přípravě k zápisu  

do základní školy. Měli 

jsme možnost vyzkoušet  

si školu nanečisto v první 

třídě. Viděli jsme, jak 

probíhá výuka českého 

jazyka a matematiky. 

Prohlédli jsme si novou i starou část školní budovy a sportovní halu. Zápis se již blíží J a děti 

se do školy těší.  

Na konci měsíce v rámci projektového dne „Staročeské Velikonoce“ děti vyrobily krásnou 

ozdobu na stůl z vrbového proutí a vajíčka. Věříme, že udělala rodičům radost. Poslední dny 

v tomto měsíci patřily jako vždy přípravě na školu, přednesu básní, zpěvu písní a tanci. Blíží  

se spaní v mateřské škole „Noc s Andersenem“. Jistě to pro děti bude silný zážitek. 

 

 

 

 

V úterý 5. dubna od 14 do 17 hodin budeme mít v naší školce den otevřených dveří. Srdečně 

všechny zveme na prohlídku našich prostor. Zveme především ty, kteří v naší MŠ ještě nebyli 

nebo zvažují, kam své dítě přihlásí k zápisu.  

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala ředitelka MŠ Lada Leiblová. 

 

 

 


