
Dobrý den milí předškoláci, 

 

tak jakpak jste si užily včerejší svatomartinské tvoření? Jsme zvědavé, 

komu z vás se podařilo pečení rohlíčků?   Škoda, že nemůžeme ochutnat,   

mňam  . A jestlipak si někdo z vás včera pochutnával na svatomartinské 

husičce s knedlíkem a se zelím jako my? 

Sníh nám Martin sice nepřivezl, ale když budeme trpěliví a budeme věřit, 

že nám brzy napadne, jistě se ho dočkáme! 

 

V pondělí jsme vám, děti, psaly o tom, co se děje v přírodě s broučky a 

hmyzem, když se začne venku ochlazovat a pomalu přichází zima. Broučci 

dobře vědí, že si musí naplnit svá bříška a nachystat své domečky, ve 

kterých přečkají zimu.  

 

Děti, máte už doma vyrobeného broučka? Tak my vám teď prozradíme, co 

by  jste  s  ním mohly udělat. Má z vás někdo nějaký nápad?  Co 

kdybychom mu každý na své zahrádce nebo v lese postavili domeček a uložili 

ho k zimnímu spánku, tak jako jsme to dělali ve školce na naší zahrádce . 

Bylo by od vás moc hezké, kdyby jste mu k tomu zazpívaly ukolébavku, třeba 

tu Mravenčí, to se jim to ale  bude spinkat! Neuspíte tím totiž jen toho 

svého broučka, ale i všechny ostatní, kteří si na zahrádce chystají svůj 

domeček. Uspíte  také všechny rostlinky a stromy, a tím svou zahrádku  

uzamknete a bude celou zimu spinkat. 

 

Můžete si, děti, k tomu vyrobit klíč, kterým zahradu budete zamykat. Ale 

nikam ho nezahazujte, ukryjte si ho někam na bezpečné místo, kde ho 

určitě později najdete. Budeme ho totiž potřebovat, až budeme zahrádku 

opět odemykat. To už nebude venku taková zima a vše se bude pomalu ze 

zimy probouzet (Víte, kdy to bude?).  

 

Dětičky, mějte se zatím moc krásně a těšíme se na vás zítra při 

videohovoru  

 

                                                       S láskou vaše paní učitelky 

 



Milí rodiče, 

 

Stejně jako minulý pátek, bychom rády uskutečnily s dětmi videohovor. 

Seznam dětí s přesnými časy zůstává stejný. Do videohovoru se přihlásíte 

pod tímto odkazem. 

 

https://meet.google.com/kks-ztif-irh 

 

 Těšíme se na Vás! 

https://meet.google.com/kks-ztif-irh

