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Ateliér Hudebního divadla dětem 

Na samém začátku února jsme s dětmi opět navštívili program Ateliéru Hudebního divadla dětem, tentokrát 

s podtitulem dřevo, kov a sklo. Po příchodu nás přivítala známá přátelská tvář Káti, která si tu s námi vždy 

s kolegyní Luckou hraje a provází nás celým tématem. Kreslili jsme si spolu strom a říkali si, z čeho se skládá, 

ukazovali jsme si mozaikové obrazy ze dřeva a povídali si, co všechno se ze dřeva dá vyrábět – hráli jsme na 

hudební nástroje, kytaru a flétnu, zvedali dřevěné činky, ukazovali si, jak dřevo plave. Jako dárek jsme si 

odnesli dřevěnou kostičku domina, kterou jsme si sami mohli pomalovat. 

 

Valentýnská dílna pro rodiče 

Ve čtvrtek 11. 2. jsme odpoledne přivítali mnoho rodičů, kteří si přišli vyrobit drobný valentýnský dáreček. 

Dopoledne jsme s dětmi napekli srdíčka z lineckého těsta, která jsme naplnili marmeládou a která byla 

rodičům nabídnuta k občerstvení. Ve třídě Beránků si pak rodiče mohli vyrobit zamilované záložky do knížek, 

podtácky a dekupáž ze srdíčkových papírových ubrousků. Tuto příležitost využilo velké množství rodičů a 

jejich děti jim s vyráběním zdatně pomáhali. Odpoledne se neslo v příjemné atmosféře a kdybychom byli 

v animovaném filmu, jistě by se nad rodiči vznášela srdíčka  



 

Integrační aktivita v ZŠ 

V pátek 19. února jsme opět vyrazili s předškoláky ze školky na tradiční integrační aktivitu se základní školou. 

Paní učitelka Mgr. Bohdana Voříšková měla opět připravený zábavný a zároveň poučný program. Tentokrát 

jsme se věnovali především technické gramotnosti – pracovali jsme s interaktivní tabulí. Pro mnohé 

předškoláky to bylo vůbec poprvé, kdy se mohli dotknout obrázků na počítači a rukou s nimi hýbat – byli 

z toho naprosto unešení. Odkrývali jsme obrázky, hledali stíny, hledali obrázky shodné. Odcházeli jsme 

v dobré náladě a věříme, že mnozí předškoláci se již školy nemohou dočkat. 

 

 



Karneval s Danetou 

V pondělí 22. února jsme se s dětmi opět převlékli do masopustních masek a tentokrát se vydali skoro přes 

celé město, abychom se zúčastnili karnevalu v sokolovně spolu s dalšími institucemi Danety. V sokolovně 

jsme soutěžili, hráli mnoho her a tancovali. Děti se znovu velmi rády ponořili do svých převleků a rolí, která 

z nich vyplývá, a dopoledne si pořádně užili. 

 

Cestování vlakem 

Na konci února jsme se s dětmi v rámci tématu doprava vydali na cestu vlakem. Městskou dopravou jsme 

dojeli na hlavní nádraží, kde jsi si ukazovali nádraží, řekli si něco k pravidlům chování v hromadných 

dopravních prostředcích a potom se vydali k vlaku, který jel směrem na Choceň. Děti byli z cesty nadšené, 

koukali z okna, vyptávali se a smáli se. Vystoupili jsme na Slezském Předměstí a do školky jsme došli pěšky a 

cestou si povídali o dopravních značkách. Cesta vlakem byla sice jen krátká, děti si z ní ale odnáší velký 

zážitek. 

 


