
Naše milé Berušky…

 
 
Moc vás děti zdravíme. Jak jste prožily Velikonoční svátky? 
 
Užily jste si je všichni? Moc se těšíme na vaše vyprávění ve školce…..jak jste pekly jidášky 
nebo mazance….jak jste barvily, malovaly a zdobily vajíčka….pomáhaly mamince 
s úklidem?... 
Pletl někdo z chlapců pomlázku (jako v minulém příběhu Gabriel)? 
Těšíme se na vyprávění z vašich procházek, her nebo společných rodinných chvilek při 
výzdobě. Uvařily jste s maminkou, tatínkem, babičkou…něco dobrého? 
A co troška vědomostí? 
Slyšel jste někdo během Velikonoc o pučálce, pašijích, Modrém pondělí, Škaredé středě, 
Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě? 
 
Pokud ne, zkuste si zahrát na ,,zvídavou holčičku nebo kluka“, ,,na novináře“ nebo 
,,detektiva“ a vyptejte se a stačí si zapamatovat jednu věc. 
 
Můžete si společně s rodinou také přečíst naše přiložené obrázky (viz.níže) z Velikonočního 
babiččina kapsáře (autorka K.Trnková), kde se většinu toho dozvíte… 
Mějte se moc hezky. 
Těšíme se na vás. 
 

Vaše paní učitelky Eva a Monika😊 
 



A teď milé Berušky… 
 
Většinu z vás čeká velký den, zápis do 1.třídy základní školy. I když tento rok bude zápis 
probíhat pravděpodobně trochu jinak, než jsme zvyklí a děti možná nebudou moci ukázat, 
jak moc se těší, že už budou konečně školáky. 
Nebudou moci prokázat své dovednosti, znalosti, své intelektové předpoklady a vůbec svoji 
pracovní zralost. 
Všichni víme, že děti si rády hrají ,,na něco“ (na prodavače, na policii, na víly, princezny…), 
Hra je dominantní v životě dítěte, hrou se dítě učí. 
Inspirujte se jimi a zahrajte si doma ,,na zápis“ můžete zapojit i staršího sourozence. 
 
Ověřte si například: 

- Zda se umí dítě představit, zná svou adresu. 
- Rozliší a pojmenuje základní i doplňkové barvy. 
- Orientuje se v řadě dnů v týdnu (nejen vyjmenovat). 
- Rozliší počáteční hlásku (např. u svého jména? Nebo dalších členů rodiny?) 
- Uváže kličku nebo alespoň uzlík. 
- Pamatuje si 2-3 pokyny najednou? (např. Jdi do kuchyně a přines mi lžičku a vidličku.) 

 
 
Užijte si společnou legraci, trénujte, co se ještě nedaří a pamatujte: 
,,Nejdůležitější je kladný prožitek.“ 
 
 
Pracovní listy si vypracujte v klidu z Kuliferdy Velikonoce, prohlédneme si a 
pochlubíte se pak ve školce. Kdo si ještě nevyzvedl jarní velikonoční sešit v MŠ, má 
tak možnost v úterý 6.4. viz.mail.  
 



 



 

 



 



 



 


