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Tři králové v MŠ, vítáme rok 2016 … 

Rok se s rokem sešel a my jsme s dětmi společně přivítali rok 2016. Také si vzpomínáte na 

přelomový rok 2000?  Od té doby uplynulo neuvěřitelných 16 let. 

Na počátku nového roku, 6. ledna, k nám již tradičně přicházejí tři králové. Děti představují 

mudrce Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří se vypravili do Betléma uctít právě 

narozeného Ježíše a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Podle různých výkladů 

představují tři králové tři období lidského života. První z králů je zobrazován jako mladík, 

druhý jako muž a třetí jako stařec. Atmosféru podtrhují kostýmy dětí a stylizované papírové 

královské koruny, také zpěv koled s hudebním doprovodem na Orffovy nástroje. V každé 

třídě, kde se zastaví, vepíší nad dveře velká písmena K†M†B a příslušný letopočet. Písmena 

jsou vykládána jako počáteční písmena jmen králů. 

 

Děti se seznámí i s některými pranostikami: 

 Na Tři krále mrzne stále. 

 Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně bílí beránci. 

 Na Tři krále hodně hvězd, bude hodně brambor. 

 Na Nový rok o slepičí krok. 

 Na Tři krále o krok dále. 

Na svátek Tří králů nastal také čas, kdy odstrojujeme všechny vánoční stromečky a vánoční 

výzdobu v naší mateřské škole. Děti rády pomáhají, i když si občas postesknou, že musí zase 

celý rok čekat na ten kouzelný vánoční čas.  



 

 

 



Jsou tu zimní radovánky … 

Na dlouhé smutnění po vánoční pohodě nebyl čas, vždyť na nás čekaly zimní radovánky. 

Jenom, aby bylo dost sněhu a zima se jaksepatří vydařila. A ta letošní byla k dětem celkem 

vlídná. A tak si děti společně užily zimní hry na zahradě i v nedalekém parku. Nechybělo 

sjíždění svahů, koulování a klouzání, stavění ze sněhu, ale i prozkoumání vlastností sněhu, 

ledu. Děti také chodily pravidelně krmit kachny k řece Ostravici. Ve třídě si udělaly některé 

zábavné pokusy a samozřejmě si nakreslily o zimě spoustu obrázků, které jsme pak poslali na 

výstavy, pořádané různými organizacemi našeho města.   

 

 

 

 



 

 

 



Eskymácký den v MŠ … 

Sněhu pomalu ubývalo, až zmizel úplně, ale děti se zimní zábavy nechtěly jen tak vzdát. Tak 

si společně s paní učitelkou vymyslely, že si ve třídě udělají eskymácký den. Nejdříve ze 

všeho však bylo nutné se naučit eskymáckou abecedu, aby se mezi sebou dokázaly dobře 

domluvit. Znáte ji?  

Eskymácká abeceda (J. Žáček) 

Eskymácké děti 

mají školu v ledu, 

učí se tam eskymáckou abecedu. 

Eskymácká abeceda, to je krásná věda: 

sáňkování, 

koulování 

a lov na medvěda. 

Potom už to šlo docela samo. Děti si vyhledaly v knihách, encyklopediích a atlasech vše, co 

potřebovaly. Například jak postavit iglú, čím se Eskymáci živí, jak si hrají eskymácké děti, 

která zvířata žijí v nekonečných sněhových krajinách … Sněhové vločky a koule si vyrobily 

z papíru, vodu v plastové láhvi nechaly zmrznout v mrazáku, nalovily si ryby na magnetky 

a ochutnaly výbornou rybí pomazánku, kterou jim připravila paní kuchařka. Ani stavba iglú 

pro ně nebyla problémem. A tak se ten eskymácký den dětem docela vydařil, viďte! 

 



 

 

 



Zima patří pohádkám … 

Jistě to všichni znáte. Venku se chumelí, po ulicích se prohání ledový vítr, meluzína kvílí 

v komíně… To je ten nejlepší čas na pohádku a šálek dobrého čaje. 

Také děti si tento čas vychutnaly, poslouchaly a hrály si s pohádkami. Práce s pohádkou patří 

k oblíbeným činnostem nejen dětí, ale i učitelek. 

 

Pro děti ZELENÉ TŘÍDY se stal nejoblíbenější příběh z knihy Josefa Čapka Povídání 

o pejskovi a kočičce: Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort.  
Aby byl dort co nejlepší, dali do něj všechno, co měli rádi. Kousek buřta, myš, cukr, sůl 

a smetanu, syreček, okurku a kosti … Smíchali všechno dohromady a ještě štěstí, že jim ten 

dort snědl zlý pes.  

Práce s touto pohádkou děti velmi bavila. Snášely do hrnce všechno, co bylo potřeba, dokonce 

i husí hlavu.  

 

 

Děti byly tvořivé a vyrobily si dortíky i z přírodnin. 

 

 
 



Nakonec se rozhodly, že by si také upekly něco dobrého na zub. 

 

 

 

 

A tak to nakonec zase všechno dobře napadlo, inu jako v pohádce. 

 



Haló, pane Karnevale, račte dále … 

Po roce se opět přihlásil karneval. Děti se domlouvaly, jakou masku si připraví. A tak se 

vymýšlelo, zkoušelo a radilo, společně s rodiči připravovalo, až bylo hotovo. Fantazie dětí, 

rodičů i učitelek byla obrovská. 

 

 

 

 



 

 

 

Dokonce jsme měli ve třídě koníka, se kterým se děti nechtěly ani po Velikonocích rozloučit. 

Nosily mu dobroty, které koník rád, mluvily s ním, zpívaly mu i vyprávěly. Zkrátka, byl to 

jejich nový kamarád, kterého hned tak někdo ve školce přece nemá. 

 



Velký taneční rej jsme si společně užili ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici 

v Ostravě, kde bylo pro nás připraveno také spoustu soutěží, průvod masek a veselých 

taškařic. A tak jsme si to náležitě užili. 

 

 



Děti si ještě udělaly ve třídách karnevalové diskotéky. Vždyť takové krásné masky 

a kostýmky nebylo možné jen tak odložit.  

 

 

 



A úplně na závěr si ještě pro vzpomínku nakreslily to, co prožily se svými kamarády naší 

BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

 

 

 

Tak zase za rok nashledanou, pane KARNEVALE! 



Předjarní toulky … 

Všechno má svůj čas a tak se stalo, že i zimy pomalu ubývalo a ve vzduchu byl rázem cítit 

první předjarní vánek, který děti naladil do neopakovatelné vůně předjaří. A bylo na co se 

dívat a co pozorovat. Zvláště u řeky Ostravice toho bylo k pozorování dost a dost. Na hladině 

se objevovalo čím dál více kachen, dokonce připluly i labutě. Denní pozorování a krmení bylo 

pro děti velkou zábavou i poučením o životě vodních ptáků. Náš projekt PO ZELENÝCH 

STOPÁCH se opět začal probouzet. Těšilo nás, kolik vědomostí o přírodě děti mají a co 

dokážou svými smysly vnímat.  

Rozsáhlý park Komenského sady, který se nachází v bezprostřední blízkosti mateřské školy, 

nám poskytuje úžasnou přírodní učebnu. Tato výjimečná lokalita v samém centru města 

umožňuje dětem po celý rok mnoho zajímavých a poučných pozorování v přírodě. Nabízí 

realizaci prvků ekologické výchovy, umožňuje řadu pěších výletů do blízkého okolí, pestřejší 

vzdělávací nabídku s cílem jejího maximálního využití ve prospěch rozvoje klíčových 

kompetencí. 

 

 

 

 

 



A pak nastal čas definitivního rozloučení se zimou již tradičním vynášením Moreny. 

 

 



Sluníčko nás zahřívalo svými paprsky stále více, a tak jsme brzy mohli vnímat krásu 

probouzející se přírody i na naší školní zahradě. První sněženky, krokusy a sedmikrásky 

uvítaly děti s velkou radostí. Když rozkvetla naše malá sakurka, kterou jsme společně 

vysadili, byly děti nadšené. Ale nejvíce je uchvátil pohled na rozkvetlou magnolii, která 

vypadala jako nevěsta a byla ozdobou naší zahrady. Postupně rozkvétaly všechny keře 

a záhony se pyšnily pestrými kvítky. Přišlo mezi nás jaro … 

          

         

        

 

 


