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vEttKoNočNí KoLEDy A Řírcnuu

Ben,ben,ben, všecky blechy ven
A vojíčko do košíčka sem, sem, sem.

Poní mómo krósnó, dejŤe lžičku móslo,

Dejte hodně z hluboko,

nebude vós boleŤ ruko,
hlovo do roko.

Koulej se vojíčko přes poŤŮček,

Mámu synečkovi no stoleček.

To vojíčko molovonÝ, je od srdce darovaný.

Komu vojíčko doruju, toho upřímně miluju.
Komu vojíčko dóm, toho ródo mórn.

V molovonérn vojíčku, posílóm Ťi hubičku.

Koulej se vojíčko vesele,
ot' §e mŮj Jeníček zasměje.

l

TeŤko, kom jdete? Co to neseŤe?

Pdr vojíček od slepiček,
kousek móslo od kroviček
aZuzance na gatě.

Poní mómo zlotičkó, dorujte nóm vojíčko,
Nedóte-li vojíčko , uteče vóm slepičko
do horního rybníčko o z rybníčko do louže,

3

kdo jí odtud pornůže.

vylupem vós rnoličko, uy nóm dóŤe vojíčko.
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ZAJICEK

pRsToHR Árrov Á pA NToMIM A

Zojíčku, zaJíčku, noŤóhni uši,

zovři svou Ťlomičku, ted' ti to sluší.
Zahýbej ušimo, ukaž nóm zuby!

Nóš molý zajíček pěkně Ťo umí.

Nejdříve posŤowe ZeftČrA z prstů jedné ruky: SPOJTE KONEČEK
PALCE s KoNEČrenn /lnnúČrU - Ťo je spodní čelist zajíce.
Pok no tyto spojené prsŤy opokovoněZaŤUKEJTE KONEČKEM
PRSTENÍČrU - zojíček oŤvírd azavírótlomičku o ukozuje zuby.
Zbývóještě vzwČtT uKAZovÁKA pRosTŘEorrÍr o zohýbot s nimi -
to jsou zojíčkovi uši.

Vyzkoušejte zohýbot ušimo o ukozovot zuby. MÚžete pro pobovení
zkusit hýbot vlostním nosem.

NyNÍ sI MuŽETE aAHŘÁT cElou eÁsNrčru.

zAIíčKu, zAJÍčKv, NÁTÁHNI ušI,
Rytmicky pokrčujte a vzŤyčujŤe ukozovók o prsteník
zAvíI sVoU TLAAiIčKU,
ŤukejŤe konečkem prsteníčku no molík o polec
TEĎ TI To slušÍ,
OtóčejŤe zópěstím ze strony no sŤronu
Z^HÝBEJ UŠrm A, - Vztyčujte o krčte ukozovók o prsteník
VKAŽ ruÁrrn ZUBY , - Ťukejt e prsteníkem no ,.zuby"
NÁš MALÝ zAJíčEr pĚrruĚ To uMí.
Zvedněte ruce nod hlovu o otóče jte zópěstím
KDYŽ SE VÁM ZAIÍČEK POVEDE JEDNOU RUKOU, MŮŽerc UO
vYaKoušer DRUHOU A PoToM

@



vgttKoNočt-tí zvíŘÁrrn
Mťlžete si je qyrobit z filcu, vlnitého nebo jakáhokoli popíru.

Nejdříve si nosŤříhejŤe dtouh é proužky, ty potom smotejte
o slepujŤe do poŤřebn é veliko.sŤi. Detoily vysŤřihněŤe
ze stejného moteriólu o dol epte. Hotové výrobky mŮžeŤe
pověsit no provózek nebo propíchnout špejlí a umísŤiŤ joko
dekoroci.

Nómět můžete zpracovoŤ plošně
no rnýkrď z r&zné silnější bgrevné
příze. Tu stóčejŤe no lepidlem
potřenou ptochu.

ZvířáŤkc vypodají hezky, i když jsou
vyrobena z přírodního moŤouzu.

@
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KDYZ VsECHNO KVETE
V zeleném tróvníčku rozkveŤly pompelišky a svítí joko zloté lompičky. Olinko je trhó
oběmo rukomc, rozhozuje po Ťrávě i po pěšině o voló: ,,Dědečku, dědečku, podívejŤe
3e, co móm peněz!"

Dědeček sedí u včelíno o hledí no rozkvetlé jobloně. Nepodívó se. Naodpovídó.
,, Pročpok, dědečku, nemluvíŤe?"

.,Poslouchóm hudbu, Olinko!"

,,Jó nic neslyším. Co hroje?"
,,Pojd'sem!"
Olinka stisklo hrst zlotých květŮ do dloně gběží trovnotým chodníčkem k dědečkovi.
,,Poslouchej!"
V koruně jobloně, obolené rŮžovými kvěŤy, Ťo hučí joko v úle.

,, To není hudbo! To jsou dědečku včely! A nehrojí! Jenom bzučí|"
Dědeček se usmívó.

,,Bzučí,bzučí, ole je to joko krósná hudbo. Olinko, jen poslouchej!"
Olinko poslouchd. dívó se do větví a nojednou zohlédne malé hnízdečko.
,, tré, dědečku, Ťómhle je hnízdo!"

.,To si udělolo pěnkovo. Hezl<y si Ťo vybrolo. Pěkně Ťu děŤem ustlolo. VěŤřík je kolébá,
květy jim voní, včeličky hrcjí o zpívojí."
., Jó bych chtělo mít toky tokovou postýlku, joko mojí pěnkovy. Toky bych chtělo, oby
mě vítr kolébo|, květy oby mi voněly, včeličky zpívoly."
,,T ty jedno! Mdlo se tě mominko nokolíbolo? Peřinky móš joko květ, a to zpívóní, sóm ti
večer zpívóm: Vdóvolo se moŤovidlo. Chceš?"
,,Ale dědečku, vy jste - včeličky nezpívají o moŤovidle. Ty zpívojí jinočí."

,,Bo, bo," kyvó dědeček. ,, Ty umějí písniček! Koždému kvítku zpívojí jinou."

,.Jakou zpívojí pompelišce?" ,,Pompeliško, bzum, otevři svŮj dŮm!"

,.A když přileŤí včeličko k sedmikrásce? Co zpíva"
,, Sedmikrósko miló, joko vílo bíló, dóš včeličce pít?"
Fiolce v křoví zpívó: -Fiolovó fiolinko, včelko Ť'ukó no okénko."

f"

,,Běž se podívot!" Olinka běží k tróvníčku.
,,Pompeliško, bzum, otevři svŮj dŮm! Sedmikrósko miló, joko vílo bíló," - zpívojí včeličky
v tróvě, o kvítky se jim klonějí, klonějí se až k zemi. Žaang se před včetičkou nezgvřel,
každý sevesele usmál její písnič ce. trenŤy květy. které Olinko tiskne v rukou gkteré
tody prve rozhózela, se neusmívojí oni nek|onějí. Leží tiše s hlovičkomi uvodlými o

$

4o

smuŤnými. Jim už včeličky nezazpívalí.
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DULEZTTE INFORMACE PRO RODICE

Z rozhodnuŤí vlódy je do Lt.4.2O21 MŠ i nodóle pro děti UZAVŘENA.
SŤóle probíhó v rómci povinné školní dochózky disŤonční lnýuko

předškolóků. ÚXoty jsou 1iž rozdóny, stoč í je zase ve sŤředu o pótek

plniŤ dle pokynú,které nojdeŤe no webových sŤrónkóch školy v

,,oKÉNKU pRo VÁs".

Zde také nojdeŤe i dolší nópody o Ťipy no č innosŤi pro všechny děŤi

o Ťoké .,VÍKEND ové ÚKoLy". V okénku ,.ŠKoLK ov Á KRoNIKA" jsou

Ťgké Myšpulínkovy bonusová strónky. Veškeré hotové úkoly posílejŤe

i nodóle no emoilové adresy jednotlivých tříd.

MODRÁ SCr: vyukomodrych@seznom.cz

Čen VrŇ Á S Cr, vyukazerv eny ch@ seznam.cz

ZELEŇÁ SCr : vy ukazel eny ch@ seznam.cz

ŽWŤ ÁSCr: vyukozl utych@seznqm.cz

DVH ÁČCr.: vyu kodo hovych @seznom. cz

Pokud nosŤonou nějaké změny , rozešleme Vóm informoce formou
SMS. S přípodnými dotozy se obroc ejte na Ťelef onní číslo
jednoŤlivých tříd, které nojdeŤe no Ťitulní sŤroně čosopisu.

rnformo ce k zópisu do l.Ťříd ZŠ htedejŤe no webovych strónkóch
jednotlivých zókladních škol.

I nodóle přejeme hodně sil o ŤrpěIivosti o doufóme,
že už Ťo nebude dlouho trvot
o všichni se opět sejdeme v Zeleném róji.
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PODEKOVANI A POCHVALU

posíló Myšpulínek i dospělí zeZeleného róje všem rodičům o
přeškolókům za splnění úkolů distonč ní z výuky, všem také za
víkendové a Myšpu!ínkovy úkoly. Také moc děkujeme za

všechny f otečky o 1iné pozdrovy, které nóm posíláŤe. Móme

z nich velkou rodosŤ o moc nós těší,žejste s nómi ve spojení
olespoň Ťouto cestou. Hlovně se Ťěšíme na Ťo, až se zase
všichni v noší školce setkóme o uvidíme se osobně.

UKOL NA DUBEN

Protože joro je období, kdy se rodí o líhne spousto

mldd'óŤek, Myšpulínek by se s nimi chtěl potěšit. Proto by byl

ród, obyste mu nokreslílí nebo jokkoli vyrobilli rúzné
ZVÍá1CÍ BoUINKY. Zatímje Myšpulínkovi pošlete no

fotkóch, on sí 1e ród proh|édne.

A pozor, každý kdo mu už vyrobíl JAR O nebo ZVÍá1CÍ
RODINKU, si od něj múže vzíŤ no bron ce do školky molý

dóreček. Už se no všechny moc Ťěší.

Všem posíI 6me krósné dny plné sluníč
veseló molovonó vojíčko @
o přejeme od srdce krósné Ve!í

9\
konoce.

Všichní dospělci ze Zeleného róje.

@
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