
 

  



 

  

 

Ahoj kamarádi, jmenuji se skřítek 

Barvínek a již podruhé bych vás rád 

provedl letošním školním rokem. 

Letošní rok byl pro nás také velmi 

jedinečný, jelikož jsme pomalu porazili 

draka Koroňáka a rychle jsme se vrhli do 

společných akcí, kterých jsme se 

nemohli dočkat! 

Svou duhu si každý 

kreslíme sám, tak 

nešetřeme 

barvami. 



 

  

 

SPOLEČNĚ! Tohle slovo 

dostalo po pandemii úplně 

jiný význam, o to více jsme 

si společné aktivity začali 

užívat. 



Druhý ročník Duhové Velké pardubické. 

Tuto událost jsme pojali velkolepě, dalo by se říci, že to byla naše první větší akce, která 

otevřela společný školní rok ve znamení znovuobnovení těchto akcí. Všechny třídy se 

zapojily ve velkém stylu. Každého z nás úplně pohltila atmosféra dostihů. Nechyběly 

nádherné klobouky, ozdoby vlasů, dobré jídlo, pití, nejznámější překážky a samozřejmě 

koně! Před samotným startem proběhla promenáda dam a pánů v kloboucích, nechybělo 

ani představení koňských stájí. Při dostizích jsme fandili, co nám plíce stačily. Závod se 

neobešel bez drobných karambolů, ale i přes ně,  všichni závodníci úspěšně a bez zranění 

dokončili závod! 

  



 

  



 

  



 

  



Příchod zimy a vánočních tradic. 

Branka vrzla a než jsme se nadáli, na školkové zahradě stál svatý Martin na bílém koni a 

ohlašoval začátek zimy i blížící se vánoční svátky. Před Vánoci k nám zavítala nejedna 

vzácná návštěva. Nechyběl svatý Mikuláš s andělem a čerty, svatá Barborka a samozřejmě i 

Ježíšek, který po školkách chodí o něco dříve.  

Vánoční nálada se od naší školky linula celý prosinec, kdy jsme pekli, zdobili, tvořili, zpívali, 

ochutnávali a prostě a jednoduše jsme si vánoční tradice i zvyky užívali, jak jen to šlo. 

V novém roce 2022 nás přišli přivítat i Tři králové, se kterými jsme si společně popřáli 

mnoho štěstí, zdraví a lásky.   

  



 

  

 

Společně jsme vše 

připravili a nachystali. 

Nechybělo ani naše 

tradiční celoškolkové 

zpívání u stromečku, 

konečně jsme se v té 

naší školce zase dočkali 

společných Vánoc. 



 

  

 

Pravá bílá zima se na chvíli 

ukázala i u nás v Pardubicích. 

Nikdo nás nemusel dvakrát 

pobízet a my jsme si ji užívali, 

jak jen jsme nejlépe dovedli. 



Zimní olympijské hry 2022 

Letošní únor se konala zimní olympiáda v Pekingu. I my jsme celé hry prožívali od začátku 

do konce. Vyrobili jsme si Olympijskou i českou vlajku, naučili jsme se státní hymnu, 

seznamovali jsme se se zimními sporty, dokonce jsme si několik disciplín vyzkoušeli a 

fandili jsme u přímých přenosů. To všechno jsme zvládli i bez sněhu, který nám těsně před 

začátkem olympiády roztál.  

 

 

 

  



 

 

  

 

Masopustní veselice, veselá je převelice! 

A tak se s příchodem masopustních oslav 

slavilo, hodovalo, tančilo, zpívalo, zkrátka 

užívalo, jak jen to bylo možné. Vše vyvrcholilo 

velkým masopustním průvodem okolo naší 

školky. 



Zimo, zimo, táhni pryč! 

Zimu jsme společně vyprovodili k Labi a s nadšením jsme vítali jaro, které se pomalým 

tempem vkrádalo i do naší školky. Sníh a bláto vystřídala probouzející se příroda. Postupně 

jsme začínali se setím a sázením, navštívila nás jarní mláďátka a předškoláci se začali 

připravovat k zápisu do škol. Dokonce jsme se konečně mohli sejít s dětmi i rodiči při 

sobotních dílnách, kde jsme společně tvořili, vyráběli a moc jsme si to užili. 

 

 

 

  



 

  



 

Jaro je tu, to je sláva, zelená je všude tráva! 

Konečně jsme sundali rukavice, čepice a začali jsme chystat Velikonoce a Čarodějnice. 

Letos byly tyto dva velké svátky v opravdu rychlém sledu, takže se u nás pořád něco dělo. 

Zejména u Velikonoc jsme se drželi staročeských tradic, které je doprovázejí, abychom si 

připomněli, jak je slavili naše prababičky a pradědečkové. Při čarodějnickém reji jsme plnili 

úkoly, které prověřily schopnosti nejednoho čaroděje a čarodějky. 

 

 

  



 

  

 

Tradiční besídky jsme letos vyměnili za 

netradiční, ale o to více opravdu 

společně prožité Dny s rodinou. 

Společně jsme si zazpívali, zatančili, 

vyráběli, opíkali, zasportovali i poseděli. 

A hlavně jsme si to s našimi nejbližšími 

moc užili! 



 

 

 

  

 

Jen ti nejodvážnější z odvážných předškoláčků strávili 

jednu noc v naší školce. Každá třída ji pojala v trochu 

jiném duchu – Modráčci dle hesla: „Ve zdravém těle, 

zdravý duch.“, Oranžováčci: „Máme rádi zvířata“ a 

Fialováčci: „Haló, haló, haló, proč je koček málo?“. 



 

 

 

  

 

Je to tady! Jeden 

z nejdůležitějších svátků v roce! 

Den dětí a spolu s ním:  

Týden dětské radosti, oslav a 

zážitků!!! 



Pasování předškoláků a Z pohádky do pohádky 

Červen to je pro nás ve školce měsíc, který nabírá neskutečné rychlosti. Kvapem se blíží 

prázdniny, my ovšem také nasazujeme kvapíkové tempo, letního počasí si užíváme plnými 

doušky a většinu času trávíme venku. Společně jsme se také, jak se patří rozloučili i 

s uběhlým školním rokem, který se pomalu chýlil ke konci. Na zahradě jsme si pro naše 

předškoláky a rodiče připravili slavnostní vyřazení ze školky. Zkrátka nepřišly ani naše 

mladší děti. Školková zahrada se v jeden letní podvečer proměnila v Pohádkovou. Na děti a 

rodiče čekala pohádková stezka. Děti musely hlavním hrdinům z každé pohádky pomoci 

s nelehkými úkoly, na konci této stezky čekaly pro každého zúčastněného zasloužené 

odměny i dobroty. 

  



 

  



 


