
Milé Pomněnky, 

je tady poslední dubnový týden a s ním nové čarodějnické hry a aktivity. Tento týden nás 

čeká téma „Letí bába na koštěti“, kde objevíte například zábavné hledání rozdílů, tanec 

s ježibabou nebo kreativní tvoření s vařečkou. Další inspiraci na aktuální téma najdete 

po otevření složky „Výuka na duben 2021“.  Na poslední dubnový den připadá pálení 

čarodějnic, a proto jsme pro vás připravily čarodějnický bonus. 😊 

 

 

 

 

 

 

Na poslední stránce dubnové distanční výuky naleznete výzvu: „Vytvoř si doma originální 

kostým čarodějnice, můžeš pro legraci zapojit i ostatní členy rodiny. Když se ještě při tom 

natočíte nebo vyfotíte, určitě pobavíte třeba babičku s dědou.“ A tak jsme si řekly, že by byla 

škoda, kdybychom o ty svérázné kostýmy a originální proměny přišly. Vyhlašujeme soutěž 

o nejkreativnější, originální, osobitou čarodějnici. Stačí, když kromě babičky nebo dědy 

pošlete foto či video i nám na email: ms.pomenky@seznam.cz. My z vašich příspěvků 

vytvoříme virtuální přehlídku ježibab z Pomněnek. Navíc pro každého, kdo nám svou 

přeměnu pošle a tím se zapojí do naší soutěže, čeká odměna. Tu dostanete ve třídě, hned jak 

se školka otevře. Těšíme se na vaše neobvyklé čarodějnice a tvořivé proměny. 😊 
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Minulý týden jsme pro vás měly dopravní výzvu, kde jste se seznámili se semaforem nebo 

dopravní značkou na procházce. Na email nám přišlo několik pozdravů, obrázků, co všechno 

už o dopravě znáte. Jsme rády za zpětnou vazbu, kterou nám posíláte. Naši výzvu jsme se 

rozhodly posunout ještě dál. Ve školce na plotě před vchodem do Pomněnek je umístěn 

projekt „Bezpečně do školky“, kam můžete své obrázky dopravních značek, semaforů, 

dopravních situací či dopravních prostředků přidávat. Stačí nám váš výtvor přinést do školky, 

my ho zalaminujeme a pověsíme vedle ostatních obrázků. Poté se na cestě do školky nebo ze 

školky můžete podívat, co všechno je potřeba znát, aby bylo v dopravě bezpečno. Více 

informací o projektu najdete na webových stránkách MŠ Kytička. 

 

Tádík se s námi podělil o postavenou Perníkovou chaloupku v lese a také o vypracované 

pracovní listy. Tádíka moc chválíme za aktivitu. Chaloupka z přírodnin je velmi pěkná a určitě 

se líbí i zvířátkům v lese. 😊 

  



Kuba nám zaslal, jak s maminkou zdobí opravdové perníčky i perníčky z papíru. Kubu také 

moc chválíme a doufáme, že mu perníčky chutnaly jako Jeníčkovi a Mařence. 😊 

 

Všechny Pomněnky moc zdravíme a doufáme, že se už brzy setkáme ve školce. Těšíme se na 

vaše čarodějnické zprávy a fotky na emailu. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu, jsme rády, že 

jste v pořádku.  

Mějte se krásně. 

Paní učitelky Nicola a Renata 😊 


