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,,U NÁS“

Motto:
NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, 
ABY SI JE OTEVŘELY SAMY.
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Splněný plán vzdělávací nabídky u Kosíků

Období rozjímání- Od adventu k     půstu  

 Já, už to dokážu sám
 Pohádkový týden
 Smysly
 Jak slavíme masopust

Období probuzení- Od Mařeny k     čarodějnicím  

 Kamarádi
 Vztahy, chování
 Hrajeme si s písmenky
 Jaro se probouzí
 Příroda se probouzí
 Voda voděnka
 Kočka má koťátka
 Velikonoční radovánky
 Země slaví
 Čarodějnický rej

Období pohlazení- Od máje po žně

 Maminka má svátek-moje rodina
 Včelky se probouzejí
 Tajemství naší zahrady
 Tvoření je zábava
 Kdo si hraje nezlobí
 Poznáváme svět
 Můj kamarád
 Kamarádka příroda



Splněný plán vzdělávací nabídky u Sýkorek

Období rozjímání- Od adventu k     půstu  

 Zimní sporty
 Z pohádky do pohádky
 Fašank

Období probuzení- Od Mařeny k     čarodějnicím  

 Povolání a řemesla
 Kniha je kamarád
 Jarní paleta květin
 Jaro na zahradě
 Svátky jara za vrátky
 Chocholatá slepičko, dej mi jedno vajíčko…
 Země slaví svátek
 Čarodějnice

Období pohlazení- Od máje po žně

 Moje milá maminka
 Jaro v trávě
 Sportujeme rádi
 Cesta za zvířátky
 Cestujeme
 Naše škola, to je  škola, rádi do ní chodíme
 Kolem světa
 Léto, milé léto, cos nám přineslo?
 Hurá na prázdniny



Kde jsme všude byli a co jsme viděli

akce datum místo konání

Plavecký výcvik 17.1.2022 Uherské Hradiště

Vycházka k přehradě 18.1.2022 Míkovice

Sportík 19.1.2022 Uherské Hradiště

Sportík 2.2.2022 Uherské Hradiště

Návštěva knihovny 10.2.2022 Míkovice

Sportík 17.2.2022 Uherské Hradiště

Sportík 23.2.2022 Uherské Hradiště

Fašank 25.2.2022 Míkovice

Sportík 2.3.2022 Uherské Hradiště

Sportík 9.3.2022 Uherské Hradiště

Dopravní výchova 10.3.2022 DDM Šikula

Návštěva knihovny 11.3.2022 Míkovice

Sportík 16.3.2022 Uherské Hradiště

Divadlo- O smolíčkovi 17.3.2022 MŠ

Vynášení Moreny 21.3.2022 Míkovice

Sportík 23.3.2022 Uherské Hradiště

Sportík 30.3.2022 Uherské Hradiště

Dopravní výchova 31.3.2022 DDM Šikula

Návštěva sportovní ZŠ 1.4.2022 Uherské Hradiště

Sportík 30.3.2022 Uherské Hradiště

Fotografování ke Dni matek 5.4.2022 MŠ

Sportík 6.4.2022 Uherské Hradiště

Návštěva ZUŠ 12.4.2022 Uherské Hradiště

Velikonoční dílničky 12.4.2022 MŠ

Sportík 13.4.2022 Uherské Hradiště

Dopravní výchova 21.4.2022 DDM Šikula

Den pro mou babičku a dědečka 22.4.2022 MŠ

Sportík 27.4.2022 Uherské Hradiště

Čarodějný den 29.4.2022 MŠ

Sportík 4.5.2022 Uherské Hradiště

Focení tříd 9.5.2022 MŠ

Sportík 11.5.2022 Uherské Hradiště



Dopravní výchova 12.5.2022 DDM Šikula

Vycházka k přehradě 13.5.2022 Míkovice

Sportík 18.5.2022 Uherské Hradiště

Sportovní den 19.5.2022 Staré Město u UH

Návštěva knihovny 23.5.2022 Uherské Hradiště

Sportík 25.5.2022 Uherské Hradiště

Dopravní výchova- dopravní hřiště 26.5.2022 Uherské Hradiště

Kouzelné divadlo 27.5.2022 MŠ

Den dětí 31.5.2022 MŠ

Výlet- Hvězdárna 2.6.2022 Veselí nad Moravou

Výlet- zámecká zahrada a lesní pedagogika 9.6.2022 Buchlovice a Buchlov

Vystoupení folklorní skupiny Ondráš 14.6.2022 Uherské Hradiště

Prohlídka zemědělského družstva 17.6.2022 Dolní Němčí

Táborák a spaní v MŠ 17.6.2022 Míkovice a MŠ

Pasování školáků 21.6.2022 MŠ

Zahradní slavnost a jarmark 23.6.2022 MŠ



7 tipů jak naučit malé dítě smrkat

    Rýma je nepříjemná a může být i nebezpečná – to když se jí včas nezbavíme a přeroste třeba 
v zánět dutin nebo středního ucha…..Proto je tak důležité naučit už i nejmenší děti správně smrkat.

Pro malé dítě je velmi těžké pochopit „princip smrkání“. Proto je dobré výuku neodkládat a začít co 
nejdříve. Velkým pomocníkem může být vodní prostředí, kde děti učíme vydechovat do vody – ústy i 
nosem. A protože voda tvoří přirozený odpor, není pro dítě nijak jednoduché ho překonat. Proto je i 
dýchání do vody součástí základních plaveckých dovedností. Pro malé děti je náročné i obyčejné 
foukání do předmětů, které leží na hladině. A právě tyto aktivity, představují ten nejlepší trénink, jak 
děti naučit ovládat vydechování nosem.

1.Štěstí přeje připraveným

Nácvik smrkání je dobré zkoušet preventivně ještě v době,  kdy rýma nehrozí. Dítě je v dobrém 
rozmaru, zdravé. V době kdy by mělo odřený nos a plný nos, by mu vydechování nosem do vody moc 
zábavné nepřipadaly.

2. Nosní dírky střídejte

Smrkat najednou z obou dírek není úplně výhodné, protože dochází k zaléhání uší. Je lepší naučit děti 
smrkat vždy z jedné dírky a pak z druhé. Pomůže, když přitom dítěti zakryjeme ústa.                                

3.Hravé učení                                                                                                                                                             
Při výuce vydechování využijte například napodobování projevů zvířat.Děti budou velmi rády 
předvádět a zkoušet, jak  štěká pejsek, mňouká kočka, ale i jak funí ježek nebo troubí slon.

4.Zrcadlo nebo okenní tabulka                                                                                                                              
Vděčným pomocníkem při výuce vydechování je zrcadlo nebo okenní tabule, na jejichž plochu dítě 
dýchá ústy, a tím ji zamlží. A obdobně pak může zrcadlo zadýchat nosem.

5.Jako peříčko                                                                                                                                                            
Ať už na vodní hladině , nebo jen tak na stole se dají přefukovat hračky z jedné strany na 
druhou.Může k tomu posloužit pingpongový míček nebo obyčejné peříčko.

6.Napěněné dobrodružství                                                                                                                                     
Bublifuk skvěle poslouží při trénování výdechů. Ale dokázat to samé nosem? Tak za tím už musí být 
velká snaha a šikovnost.

7.Funění ve vaně dovoleno                                                                                                                                     
A co teprve když je těch bublin plná vana…..Dovádění v pěnové koupeli je skvělou průpravou a 
tréninkem, jak se naučit vydechovat ústy i nosem.

A ještě jedna dobrá rada navíc…                                                                                                                           
Pokud už dítě rýma přepadne , existují zábavné papírové kapesníčky, do kterých bude dítě smrkat 
rádo. Nepřítelem je rýma , ale ještě větším je odřený nos. Proto zvolte kapesníčky s označením „soft“.
V každém případě pak naučte dítě kam posmrkaný kapesník vyhodit, aby vědělo, že použité 
kapesníky se nemůžou jen tak povalovat v posteli nebo pod gaučem.





Děti a bylinky- Výroba sirupů

Sedmikráskový sirup

Suroviny:                                                                                                                                                                     

 sedmikráskové květy – 500 ks  
 převařená horká voda – 750- 1000 ml
 cukr – 400 – 800 g
 citron – 1ks
 kyselina citrónová – 1 vrchovatá lžička                                                                                                   

Postup:                                                                                                                                                                        
-sedmikrásky ( květy) jen lehce propláchněte, ať je zbavíte případných broučků                                         
- vložte je do hrnce , sklenice nebo jiné veliké nádoby a zalijte převařenou horkou vodou                        
- přidejte na plátky nakrájený citron, pokud máte v Bio kvalitě, můžete ho nechat i s kůrou                     
- takto nechte sedmikrásky 24 hodin louhovat, druhý den vodu sceďte do hrnce, přidejte cukr a kys. 
citronovou     
- vařte na mírném plameni pokud se cukr nerozpustí a sirup začne houstnout - poté můžete plnit do 
čistých vyvařených lahví, které otočte na 10 minut dnem vzhůru

Bezový sirup

Suroviny:

 15 ks bezových květenství
 2 l vody
 3ks citronů
 2,5 kg cukru krupice
 50 g kyseliny citronové

Postup:

- v kastrolu převařte 2 l vody a nechte ji vychladnout
-do vychladlé vody nakrájejte na tenké plátky citron a ponořte do ní květenství bezu 
-přikryjte utěrkou a nechte 24 hodin louhovat 
-poté přeceďte přes jemný cedník nebo gázu, přidejte cukr a kyselinu citronovou a převařte 
-po převaření ihned přelijte do sklenic a uzavřete víkem, otočte víčkem nahoru a nechte je 
vychladnout 
-po vychlazení lahve opět otočte a uložte do chladné tmavší místnosti



Letní osvěžení- Banánové nanuky

Ingredience:

 ½ banánu- na jednu porci
 Nanukové dřívko 
 Čokoláda na vaření (nebo čokoládové vločky)
 Kokosový olej (či jiný tuk do čokolády)
 Sekané oříšky, jedlé kuličky, barevná poleva v tubě… (na ozdobu)

Postup: 

- Polovinu banánu napíchneme na dřívko a dáme zamrazit na cca 2 hodiny do mrazáku. 

- Před vyjmutím banánu z mrazáku si roztopíme čokoládu s kokosovým olejem.

- Roztopenou čokoládu si nalijeme do vyšší sklenice/hrníčku a zmrzlý banán do ní namočíme.

- Necháme čokoládu trochu okapat a poté zdobíme dle fantazie oříšky, kuličkami..













Najdi rozdíly





Poděkování

Vážení rodiče, děkujeme vám za pomoc a spolupráci během celého školního roku, za vaši ochotu a
vstřícnost. Přejeme si a doufáme, že děti jsou v naší mateřské škole spokojené, chodí sem rády a po

prázdninách tomu nebude jinak. V září, se na vás a vaše děti budeme těšit!!!

Přejeme vám všem chvíle plné odpočinku, pohody, dobré nálady a sluníčka. Příjemně strávenou
dovolenou, plnou nezapomenutelných zážitků.

DĚTEM HEZKÉ PRÁZDNINY!!!


