
DIVADLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE. 
 

Ve čtvrtek 1.2.2018 od 9,oo hodin jsme měli v MŠ divadlo „ Z bedny “. Děti ze všech tříd 

přivítal  

s kytarou a písničkami pan Pohoda. Rozhovorem a zpíváním navodil přátelskou atmosféru.  

V pohádce „ O čarodějnici “, kterou v převleku hrál,zapojoval děti. Ty mu s radostí 

asistovaly. 

Divadlo jednoho herce uteklo. Děti byly po celou dobu aktivní, vtažené do děje, zpívaly, 

prožívaly 

příběh. V závěru odměnily pana Pohodu, který představení ukončil, zaslouženým potleskem. 

 

 

Zapsala: Ilona Chrobáková 

 



TVOŘIVÉ DÍLNIČKY U KYTIČEK. 

 
Dne 6. 2. 2018 se sešli rodiče, děti a paní učitelky z Kytičkové třídy. 

Důvodem byly Masopustní tvořivé dílničky, na které jsme se všichni pečlivě chystali. 

Maminky tvořily masky, sestavila a nastudovala jsem program,kolegyně nachystala medaile a 

diplomy a děti se ve velmi krátké době ( z důvodu předešlé absence)  naučily tématické 

písničky, básničky a taneček. 

Po úvodním přivítání všech přítomných, se děti velmi rády pochlubily maskami a tím, co se 

naučily. 

Během krátkého vystoupení, měli rodiče za úkol napsat lístek jméno nejlepší holčičí a klučičí 

masky a vložit jej do losovacího zařízení v podobě masopustního kornoutu. 

A pak již následovalo samotné tvoření dětí s rodiči. Všichni se pustili s chutí do práce. 

Zatím paní učitelky pečlivě sčítaly hlasy pro missí volbu. 

Abychom si zpestřili odpoledne, vyzvali jsme děti i rodiče k pohybové chvilce. Děti se 

strefovaly míčem na cíl, kterým nebyl nikdo jiný, než stojan „převlečený za babku“. 

Poté následovalo slalomové probíhání Klibny  - tvořené dvojicí dítě+rodič, což bylo velmi 

zábavné a setkalo se s velkým ohlasem. 

A pak to přišlo! Následovalo vyhlášení výsledků o titul. Miss babka byla zvolena Jasmínka a 

missákem kominíkem se stal Adámek. 

Masopustní odpoledne se pomalu chýlilo ke konci. Za své snažení dostaly všechny děti 

medaily, diplom a výslužku v podobě koblížků, koláčků, mafínků, ovoce a pitíčka, za což  

velmi děkujeme maminkám (Adámka, Deniska, Ríšánka, Elišky a Felíska). 

Domů jsme všichni odcházeli s pocitem příjemně stráveného zábavného odpoledne. 

Dětem děkujeme za snahu, rodičům za účast a báječnou spolupráci. 

 

Zapsala: Eva Vodová 

  

                                                                                                            
 


