Zprávy skřítka Všetečky
Občasník č. 2
Zdraví
vás,
skřítek
tady zas.
Lidičky
zastavte
a čtěte
zprávy.
Potěšte
zdraví.

vás a vítá
Všetečka je
milí,
se chvíli
naše nové
se a buďte

„Po měsíci jsem tu zas,
těšil jsem se mezi vás".
Od 10. 5. 2021 se Mateřská škola opět otevřela pro všechny děti.
Už jsme se moc na všechny těšili.

25. 5. 2021 proběhlo focení dětí po třídách a s
kamarády.

1. 6. 2021 jsme oslavili Den dětí.
Zasoutěžili jsme si v malování křídami. Všem dětem se obrázky moc
povedly, měli jsme nejkrásnější chodník široko daleko.
Poté jsme na zahradě MŠ absolvovali sportovní disciplíny:
• skok do dálky
• závody na koloběžkách
• házeli jsme kroužky na cíl
• zahráli jsme si hru Twister
• vydováděli jsme se na trampolíně.

Na závěr děti dostaly nejen sladkou odměnu.
Moc jsme si celý den užili!!!

„A teď v tuto chviličku, přečtěte si právě, co mám na srdíčku.
Tento příběh zrovna vám, co jsem zažil, povídám:”

JAK SE SKŘÍTEK VŠETEČKA TĚŠIL NA PRÁZDNINY
Všechno začalo, když se blížilo léto. Všechno, všecičko kvetlo. Sluníčko
svítilo a skřítka čekalo rozloučení se skřítkovskou školkou, kam chodil.
Školka se jmenovala U modrého zvonku a skřítek tu měl plno kamarádů.
Co se jen nasmál se skřítkem Rolničkou a Bačkůrkou. Skřítek knoflíček byl
dobrý v lezení na jitrocel, a pak se klouzali po lístku dolů. Zato skřítek
Čepička úžasně kreslil a vyráběl z dřívek roztodivné stavby. Moc rád měl i
úžasnou skřítčí kamarádku Čupřinku s rozježenými vlásky. Jediný skřítek
Žluťásek odchází také do skřítkovské školy U bílé kopretiny. Na slavnosti
dostanou školní brašničku a v ní opravdový skřítčí křišťálek. Ten,
potřebuje každý skřítek A pak hurááá na prázdniny za babičkou
Přesličkou. Babička je moc príma. Ráda vaří a vyrábí bylinkové a ovocné
sirupy a šťávy. Má knihu plnou krásných receptů a rad pro sílu a zdraví.
Babičku má skřítek moc rád. Těší se i na kamarády, které kolem babiččina
domečku má. Na zajíčka Ouško, který ho vozí na zádech. Na ježečka
Bodlinku, s kterým hledají různé ztracené poklady. A hlavně na nejlepší
kamarádku myšičku Chrupku, s kterou se honí a hrají na schovku. Chrupka
zahřívá skřítka často při spaní. Také má ještě kamarádku Zrzečku a
Hnědušku, s kterými šplhají až na ty nejvyšší větve borovic. Prázdniny jsou
zkrátka prima a Vám přeje taky moc a moc krásné prázdniny.

PRÁZDNINY
Těšíme se na prázdniny,
můžeme dělat blbiny.
Můžeme se koupati,
taky ryby chytati.
Budeme houby sbírati,
na louce stanovati.
Po lese budeme choditi,
a dobře se při tom baviti.

„Pozor, pozor, slyšte tu, naši dětskou anketu.
Jaké povolání chcete dělat až budete velcí?
Tak jsem se předškoláků ptal a také odpovědi dostal.”
Natálka
Anička
Vašík T.
Honzík
Eda
Václav K.
Mikuláš
David
Jarda
Štěpán
Zuzanka
Jůlie
Dorka
Bětka
Ondra

PANÍ UČITELKA
DĚTSKÁ LÉKAŘKA
INŽENÝR
VETERINÁŘ
INŽENÝR
HOKEJISTA
ARCHEOLOG
POLICISTA
ZMRZLINÁŘ
POLICISTA
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA
BALETKA
BALETKA
LÉKÁRNICE
HORSKÝ POLICISTA

Babka Přeslička vaří a radí!
„Moje zlatá babička,
jmenuje se Přeslička.
Kuchtí, vaří, léčí ráda,
pohodu a zdraví má za kamaráda.”

Zvláště pro předškoláky tady mám na procvičení výslovnosti písmene R

Jazykolam:
Šla Prokopka pro Prokopa,
pojď Prokope, pojď domů,
dám ti trochu oukropu.
(říkejte rychle)
Říkadlo:
Rarášci a raraši,
rarášci a raraši,
rádi v rourách raraší.
Nahrnou se do roury,
straší černé kocoury.
Kdo má s výslovností hlásky R potíže, může s rodiči procvičovat:
U hlásky R je nutné, aby byla otevřená ústa, jazyk se dotýkal dásní za
horními řezáky a výdechový proud rozkmitával špičku jazyka.
K vyvození hlásky R používáme hlásku D.
Při vyvozování hlásky R musí být vždy otevřená ústa, jazyk vyslovuje
hlásku D tak, aby se špička dotkla dásní za horními řezáky. Ústa se nesmí
zavřít! Nejdříve vyslovujte jednotlivé slabiky za sebou, pak můžeme cvičit
slova a to tak, že místo hlásky R vyslovujeme hlásku D.
brána – bdána
prší – pdší
beruška – beduška
koruna – koduna
svetr – svetd
drak – ddak
vrata – vdata
hroch – hdoch
mrkev – mrkev
… atd.
TRN TRN Tráva… DRN DRN Dráha …atd.

Procvičujte
R na začátku slov
ráno, racek, rampouch, rameno, Radek, recept, recituje, rychle, ryba,
rýma, rýsovat, rýpe, rizoto, rytmus, ryzí, ropucha, rovina, ruka, rukáv
R ve skupině hlásek uvnitř slov
doprava, angrešt, Afrika, čtvrtek, čtvrtka, fotograf, nákres, kapradí,
ostružina, obrázek, petržel, petrklíč, potrava, strmý, strach, straka
R v uzavřených slabikách a na konci slov
barva, cirkus, černý, červený, červen, čert, dírka, farma, karty, kartáč,
kůrka, Irsko, Jirka, Karlík, lékárna, muchomůrka, Martin, narcis, sirka,
doktor, celer, jar, ještěr, klavír, komár, pohár, sýr, tábor, teploměr, tvar,
R uvnitř slov mezi dvěma slabikami
beran, borůvka, bačkory, čára, dárek, Dorotka, hora, koruna, kytara,
kocourek, Maruška, meruňky, náramek, porucha, paruka, párek, sirup,
sýkora

„Potrapte teď chviličku, svoji mysl, hlavičku.”
A:
B:

H:
I:
J:
K:
L:
M:

domácí zvíře, jarní květina
nástroj na házení (mn. č.), opak světla, drobná částečka,
menší než bakterie
osobní zájmeno, stavba (průmyslová), oblečení
ukazovací zájmeno, pochutina (do buchet), vojenské vozidlo,
prožitek ve spánku
lesní zvíře, osobní zájmeno, zkratka asociace tenisu, Verdiho opera
spisovatel hororů, otisk nohy, zápor, osobní zájmeno, část obličeje
osahání – jinak, pochutina, ukazovací zájmeno, bílý prášek na
zažívání
povel (při počítání), divadelní představení, zvolání
ukazovací zájmeno, polknutí při pití, potom, drůbež
nádoba u studny, papoušek, část úst,
ovoce (mn. č.), anglicky "obtížný"
nádoba v kuchyni na kuchyni, pták, značka Liberce, Chlór – jinak
zápor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ohrada, sportovní disciplíny – jednotně, opice
energetická společnost, vůně, 6. pád
tajenka 1. část
části nohou, prodejna nábytku, obilnina
částečka hmoty, dřevo na topení, značka kožichů
osobní zájmeno, zimní svátky, zbraň kluků
opeřenec, divadelní představení, souhlas
název písmene, zkratka Real Time u počítačů, útok, značka Česka
provazy, souhlas, název písmene
mužské jméno, ukazovací zájmeno, značka tužky
plod jehličnatého stromu, protivník, pohodlný
ledový kus, tajenka 2. část, znak rytířů
značka Telluru, předložka, sladkost, ruská řeka
organizace pro letectví a vesmír, předložka, slavný TV pes

C:
D:
E:
F:
G:

Ve středu 9. 6. 2021 se dopoledne v Mateřské škole slavnostně
rozloučíme s našimi předškoláky. Navštíví nás Královna skřítků, která nás
pobaví pohádkou a potom pasuje naše předškoláky na ŠKOLÁKY.
Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce nám bylo príma,
povídaly hodiny,
že už budou prázdniny.
Školáky už tlačí bota,
pospíchají do života,
jenom krůček pavoučí,
než se s námi rozloučí.

Ve středu 23. 6. 2021 se zúčastníme Projektového dne – MASTERŠÉF
VŠETIČKOVA
Seznámíme se s ingrediencemi na pizzu. Budeme poznávat suroviny všemi
smysly. Jak se dělá těsto. Zopakujeme si již získané poznatky o povolání
kuchaře. Děti budou mezi sebou soutěžit o nejlépe nazdobenou a
ochucenou pizzu, kterou si upečeme a na které si pak děti pochutnají.

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky.
Můžete si stáhnout obrázky i pracovní listy pro děti.
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VŠETIČKOVA 19, p.o.
Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město Brno, městská část Brno – střed
http://www.ms-vsetickova.cz

