
 Uzavření školky od 1. 3. – 21. 3. 2021 
Vzhledem k situaci a nařízení Vlády ČR Vám budeme posílat náměty a činnosti pro děti pro přípravu do 
školy. 

 Cvičeníčko 
Každé pondělí probíhá ve školní tělocvičně cvičení s paní učitelkou Bárou nebo Klárou a naším rodilým 
mluvčím Chtistiaanem. Děti se budou do TV převlékat. Prosím Vás, aby měly děti nachystané oblečení na 
převlečení v pytlíku v šatně. Převlékat se začneme v 8:30 hod., TV bude začínat v 8:45 hod. 

 Edukativně-stimulační skupiny  
Z důvodu uzavření školky, Vám zašleme popis a instrukce pro práci s dětmi. 

 19. 3. – „Vynášení Morany“ a vítání jara 

Rituál vynášení Moreny spočíval ve vynášení slaměné figuríny za vesnici. Za vesnicí pak byla hozena do vody. Tam, kde nebyl žádný 
potok, zakopávala se do země nebo pálila. Potom, co se Moreny zbavili, všichni spěchali nazpět do vesnice. V minulosti lidé věřili, že 
ten, kdo zpět do vesnice doběhne poslední, do roka zemře. 

Slaměná postava bývá oblečena do ženských šatů (černých a bílých), ozdobena stuhami, a také i kraslicemi. Aby se lépe nesla, má 
zespodu nasunutou tyč. Morena je z vesnice vynášena za zpěvu obřadních písní. Akce se zúčastnila celá vesnice, přičemž celý akt 
vykonávala mládež a nejčastěji svobodné dívky, dospělí tvořili jen doprovod. Při vynášení Moreny nesměl nikdo chybět. Věřilo se, že 
ten mládenec, který v průvodu chyběl, do roka zemře (případně někdo z jeho rodiny). 

Vítání jara 

Po vynesení Moreny začalo vítání jara. Lidé si podle tradic uříznou narašené větvičky, ozdobí je barevnými stuhami a se zpěvem je 
pak odnesou zpět do vesnice. Akce je završena koledováním, zpíváním, říkadly, štědrou hostinou a taneční zábavou. 

 

 29. 3 – 2. 4. – Velikonoční týden 
Po celý týden, prosím, oblékejte děti do barev konkrétního dne: pondělí: modré, úterý: žluté, středa: černá, 
čtvrtek: zelený. Během týdne si budeme povídat o velikonočních tradicích, proč slavíme Velikonoce a jak. 
Budeme vyrábět různé velikonoční ozdoby a také barvit velikonoční vajíčka. Dětem, prosím, nachystejte 
dvě vyfouknutá vajíčka. Děkujeme. 
 

 29. 3. Divadlo Kejkle – Velikonoční program 

V pondělí, pokud to bude možné, navštíví naši školku divadlo Kejkle s Velikonočním programem. 

 
 Měsíční témata – Březen a změny v probouzející se přírodě 

I. týden: Zvířata a jejich mláďata, změny počasí, roční období 
II. týden: Ptáci, měsíce v roce 
III. týden: Jarní květiny a rostliny, dny v týdnu 
IV. týden: Velikonoce 
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