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Toto vydání Albrechtíčku bude zaměřeno na začínající jaro a oslavy jarních svátků. Ve školce
nás opět navštívilo divadlo, tentokrát s názvem „Koloběžka“, a zahrálo nám pohádku „Jak
vyzrát nad bacily“. Nejvýraznější akcí měsíce bylo „Odemykání zahrady - vynášení Moreny“
na školní zahradě. Této
akce
se
tradičně
zúčastnily všechny děti
i učitelky. Více se o této
slavnosti dozvíte v
příspěvku
třídy
Včeliček.
Vynášení
Moreny přijel natočit
Ing. Spilka z kbelské
televize. Reportáž si
můžete prohlédnout na
našich
webových
stránkách.
Koncem měsíce jsme
ve školce pořádali dny otevřených dveří. Všichni, kdo váhají, jestli své dítě přihlásí do naší
školky, nebo všichni ostatní, kteří byli jen zvědaví, jak vypadá naše školka uvnitř, měli možnost
prohlédnout si naše třídy a přilehlé prostory.

Medvíďata
Březen se jako první jarní
měsíc u Medvídků nesl v
duchu jara. Povídali jsme si o
změnách v přírodě a o tom,
proč má jaro své kouzlo i pro
nás. Řeč přišla i na zvířátka,
která se nám s příchodem
jara ukazují a radují se
z teplého počasí stejně jako
my.
Naučili jsme se spoustu
nových písniček a básniček,
díky kterým jsme mohli
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odemknout celou naši zahradu pro jaro a rozloučit se tak se zimou. A protože jsme chtěli mít
jistotu, že zima opravdu skončí a jaro začne, spálení Moreny se účastnily všechny třídy. A
povedlo se. Již následující týden jsme si začali užívat zahrady a krásného počasí i odpoledne.

Kuřátka
Celý březen jsme v Kuřátkách věnovali tématu „Jaro a probouzející se jarní příroda“.
Pozorovali jsme změny v přírodě, povídali si o tom, co dělají na jaře zvířátka a seznamovali se
s jarními svátky. Vyšli jsme si na vycházku do letňanského lesoparku, pozorovali jarní květiny,
zvířátka, hnízda ptáčků a vůbec celou probouzející se jarní přírodu. Malovali jsme
sedmikrásky, vlaštovky a zlatý déšť. Dále jsme se naučili jarní básničky a písničky s pohybem,
např. „Kopřiva“, „Přišlo jaro na kopeček“, „Hola hoši do práce“, „Chrpa“ a „Červený šátečku“.
Poslední dny si na zahradě školky všichni užíváme teplého jarního počasí.

Berušky
Ve třídě Berušek jsme
začali vítat jaro. Děti se
učí
poznávat
jarní
květinky a ptáčky, kteří
na jaře přiletí. Příroda se
probouzí, a proto se v
celé školce připravovalo
„vynášení
Mařeny“,
vítání jara a odemykání
školní zahrady. K tomu
jsme
přizpůsobili
program
ve
třídě.
Nacvičovali jsme písničky, tanečky a básničky s jarní tématikou, vyráběli jsme výkresy na
výzdobu nástěnek. Děti si prohlubovaly své znalosti při plnění úkolů v pracovních listech,
kontrola správného úchopu pastelky a tužky je samozřejmostí. Nyní začínáme plně využívat
zahradu školky, která se po zimě začíná zelenat. Z toho mají děti největší radost. Volný pohyb
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a pobyt na čerstvém vzduchu je pro ně velice prospěšný, nejlépe rozvíjí jejich hrubou
motoriku a přispívá k jejich dobrému zdravotnímu stavu.

Včeličky
Na počátku března jsme se
ve třídě Včeliček učili
poznávat světadíly. Děti si
společně vyrobily velkou
mapu a do každého
světadílu lepily zvířátka,
která tam žijí.
Na to jsme navázali v
následujícím týdnu, kdy
jsme si sdělovali zážitky z
cizích zemí a lidmi, kteří tam
žijí. Pomocí převleků jsme
se
měnili
v Indiány,
Eskymáky, Afričany...
A už jsme se začali
připravovat na jaro. První jarní den jsme slavili vynášením Moreny. Morena podle starého
zvyku představovala zimu, která musí odejít, aby se mohlo narodit nové jaro.
Nejprve děti vyráběly Morenu ze suchých větví, slámy, starých látek, na krk jí pak pověsily
prázdné šnečí ulity. V úterý 21. 3. se vydala celá školka v průvodu přes školní zahradu. S
písničkou „Neseme my Morenu" jsme nesli naši Morenu v čele průvodu až na konec zahrady,
kde jsme ji společně spálili. Potom jsme si všichni zazpívali " Vrby se nám zelenají" a "Voláme
sluníčko" a poté každá třída předvedla svoji písničku s tanečkem. Nakonec všechny děti prošly
zlatou bránou na kopec, kde je čekal Křemílek a Vochomůrka. Děti jim pomohly odemknout
zahradu a zahrály si jarní hry. Domů si každý odnášel březovou větvičku ozdobenou
barevnými mašličkami, aby se jim i doma narodilo jaro.

Lvíčata
V březnu jsme se ve Lvíčatech zabývali
profesemi. Zjistili jsme, jaké povolání
mají rodiče a co v práci dělají.
Povídali jsme si o tom, jaké zaměstnání
vykonávají pracovnice naší školky.
Seznámili jsme se
s různými řemesly a zkusili si je
předvádět. Pracovali jsme s temperou,
otiskovali dlaně a vyráběli sluníčka.
Povídali jsme si o prvních jarních
kytičkách, z čeho se skládají a jak
rostou. Seznámili jsme se s Prstohrátky.
Udělali jsme si modrý den, kdy všechny
3

děti přišly v modrém, povídali si o všem, co je modré a udělali si společně modrý koberec.
Naučili jsme se dvě nová písmena D a E a pokračovali v pracovních sešitech Včelička.
Na zahradě jsme si zasoutěžili, spálili Morenu, zazpívali písničky a vyzkoušeli si skoky přes
švihadlo. S Křemílkem a Vochomůrkou jsme zasadili semínko a vyzdobili si jarní větvičky.
Naučili se nová jarní říkadla, nové písničky „Voláme sluníčko“, „Vrby se nám zelenají“ a „Vozilo
se na jaře“. Zaháněli zimu říkadlem „Zimo, zimo“, které jsme zrytmizovali a hrou na bongo,
chrastítka, drhlo a tamburínu. Přivolali jsme sluníčko „Pozdravem slunce“.
Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je strávit celou noc ve školce.

Žirafky
Děti ze Žirafek vystoupily 8.
března v Klubu seniorů s
programem k Mezinárodnímu dni
žen. Vystoupení mělo úspěch.
Odměnou pro děti byl úsměv na
tvářích seniorů.
Naše mateřská škola je přihlášena
do projektu Noc s Andersenem.
Tématem letošního roku je všem
známý Čtyřlístek. Mnohé z dětí
trávilo svou první noc mimo
domov. Noc děti prožily s
nejlepšími kamarády ve známém
prostředí. Rodiče napekli řízečky,
bábovky a
jiné dobrůtky.
Procházka večerní školkou byla pro děti neobvyklá možná až „strašidelná.“ ☺ Asi nejsilnějším
zážitkem byla pyžamová párty, která vyvrcholila boucháním šampaňského. Kromě jiného se
děti dozvěděly, co znamená komiks, a předčítání před nočním spaním ve třídě mohlo začít.
Nálada byla výborná, děti využily výjimečné situace, kdy mohly trávit společně noc pod
jednou střechou. Šuškanda a chichotání trvalo dlouho do noci.
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Přehled aktuálního dění v naší školce Albrechtické podle podkladů svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
leiblovalada.msalb@seznam.cz
Navštivte náš nový web: www.msalbrechticka.cz

Maskot a ochránce naší školky, skřítek Albrechtíček.
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