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LetoŠní zima trvala moc dlouho. Yšecko, všecičko toužebně čeká na první
jarní sluníčko.

"IJááách!" 
protahqje se myška v tepiém pelíšku. Má jít ven, nebo ne?

Nezapadne do kaluže, nebo dokonce do hromady rozbředlého sněhu? Myška
koneČně otevře oči a přesvědčí se, že to, co ji právě lechtá na čumáčku, je sku-
tečně první jarní sluneční paprsek. Hupky, hupk31 honem ven, ua §vou kama-
rádkou! Hned na podzim se totiž domluvila s žabkou, že první jarní derr oslaví
spoleČně v lese u studánky. Je právě v půli cesty mezi rybníkem a pelíškern na
mezi a obě kamarádky mají ke studánce stejně daleko.

MYška qrběhne ven, ale známé pole nep oznává... Pobíhá zmateně sern
a tam. Podzimní cestičky spláchla jarní voda a tozjezďily traktory. Kudy se
dát? Poradí rnyšce černí mravenci? Ne ne, pilně opravují poškozené chodby
v mťaYeniŠti a ťrevidí, neslyší. Ani s včelami není Ťeě! Zesláblé po dlouhé zirrrě
hledají rozirvetlé jehnědy a žluté kvítky podbělu.,. Jen dobromyslný hlemýžď
nikam nespěcirá, myšce ukáže cestu a nabídne se, že ji ke studánce odveze.
,,Děkq'i. aie musím tam být ještě dnes," zamává myška loudalovi a šupajdí
k 1esu.

"§rrkY 
ťuk," klepe někde nahoře strakapoud do kůry stromu. _..Sem se dívej,

jinak v lese zabloudíš!" křičí na myšku, aletaptačí ř,eči nerozumí. Frrr! Pták
Poodlétl kousek dál, třepetá křídly a snaží se na sebe upozornit. I{áyž myška
koneČně pohlédne vzhůru, vidí, že strakapoud tluče zobákem do modré turis-
tické značky, připevněné na strcmě.

A je vYhráno! Malá cestovatelka si dobře pamatqje, že právé tyhle značky
konČÍ dole u studánky. Teďuž cesta rychle ubíhá a obě kamarádky si za clwíli
Padnou do náruče,Žábu,která trpělivě čekaia na místě už od táaa,připraviia
mYŠce něco na posilněnou. Na pařízek rozložila půlku jablíčka, mrkev a kus
tvarohového koláče. ,,Kde se vzala taková dobrota uprostřed lesa?" nevěří
mYŠka svým oČÍm. Pry tam ztratii svačinrr jeden z kluků, když trr včera ská-
kal Přes potok. Co tam ještě děti zapomněly? Papírovou lodičku, která wrízla
v křoví a netrpělivě čeká, až ji myška s žabkou spustí na vodu. Za to obě ka-
marádkY vozí aŽ do večera. Voda šploucbá, vzduch voní jarem a myšce i žabce
je dobře na světě.

KdYŽ sluníčko zapadne, dají si přítelkyně pa€ a pu§u a rozběhnou se k do-
movu: mYŠka do sucbého pelíšku na mezi a žabka k rybníku, kóe má ve sku-
lině pod kamenern vlhkou a chladnou komrl,rku"..

Krásný byl první jarní den! A kdy že se to pŤihodilo? Přece dvacátého prv-
ního března!
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7 ndřízení vlódy s ptotností od 27 .?. ?O?1 do ?t .g .lo?t je MŠ
Pro děti uzovřeno!!! V této době bude probíhot v rómci povinnéškolní
dochózkY distonční výuko pro děti novštěvující poslední ročník ,t^Š.

KaŽdé toto dítě dosŤone obólku s úkoly, kterébudou plnit vŽdY
v Pondělí a ve SŤředu podle pokynů uvedených no web ovych sŤrónkóch
Školy V,,okél '", ,i,o vós." Vaším úkolem jevždy do pdtku s dětmi Úkol
sPlniŤ o odeslot no emoilovou odresu třídy, do kŤeré dítě dochózÍ.
(foto, noskenovoný úkol, popřípodě stočí vhodiŤ podepsané
do schrónky no hlovní budově MŠ no Hobónsk é ulici.)

JednoŤlivé emoily:
Če nVe Ň ÁSCr, yyukocervenych@seznom.cz

MODRÁ SCI: vyukomodrych@seznom.cz

ZELEŇÁ SCr: rryukgzelenych@seznom. cz

ŽUVŤ Á SCr : vyukoz l utych @seznom.cz

aU U ÁČCr: vJukodqhovych @seznom.cz

Pro mlodší dětí budeme no weborných strónkóch školy umíst'ovot další
nópody o tipy no činnosti toké v,,okánku pro vós".

Protože se zatím nemŮže uskuŤečnit slibovaný KARNEVÁL, móme
pro všechny děŤi první úkol, ot' vyzkoušíme, jok bude toto .,virtuólní"
komunikoce fungovot. Vyfot'te své děti v maskóch o foŤograf ie nóm

prosím pošlete no doné emailové odresy.
Pro veškerou komunikoci s paními učitelkomi mŮžeŤe toké využívoŤ
tyto emoily.

Přejeme hodně sil o trpělivosti do dolších dnů.

S pozdrovem kolektiv MŠ
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