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TŘÍDA BERUŠKY 

 

Zpíváme si písničky, 

učíme se básničky, 

pohádky a rýmovačky, 

nezahálí žádné hračky. 

 

Ve třídě se nenudíme 

vždycky něco vymyslíme, 

na zahradě skotačíme, 

do přírody vyrážíme, 

Ostrov, řeka, Loreta, 

to nezná jen popleta.   

Ať je slunko nebo blesky  

u Berušek je nám hezky.    

ČÍM BUDU AŽ VYROSTU… 😊 

UČITELKA – baví mě rozhodovat       VE STRAKONICÍCH DĚLAT PENÍZKY A  

OPRAVOVAT AUTA POLICISTKA - chci chytat ty, co něco ukradli  PILOT – líbí  

se mi okna v letadle VELITEL POLICEJNÍ – protože! CHODIT DO AUTOVÝ  

ŠKOLY – prodávat automobily ze železa PRODAVAČKA – budu prodávat mrkev pro  

lidi PRACOVAT S LOKOMOTIVOU A SEKAT DŘEVO  NEVÍM – penízky  

vydělávat neumím    ZLODĚJEM… 



TŘÍDA PTÁČCI 
 

   
Za pohádkou do knihovny  

Vydali jsme se poprvé do knihovny. Těch knížek!! To zrak nebere. Pohádkové bytosti, na 

které jsme si mohli sáhnout, perníková chaloupka, do které se může vejít (někteří se obávali, 

že tam bude ježibaba), poslechli jsme si pohádku o zvířátkách a pak si ještě pohráli. Těšili 

jsme se na další návštěvu. Na tu si pro nás připravila paní Marešová pohádku o přezimování 

zvířátek, dostali jsme plno omalovánek, záložky do knížek, půjčili jsme si knížky do školky a 

některé děti se pochlubily, že už knihovnu navštívily se starším sourozencem. 

 

Máme rádi zvířata, protože jsou…ve stanici 
Do přírodovědné stanice chodíme za zvířátky a vždycky jsme zvědaví, co se změnilo. Kozel 

Franta stále stejně páchne a tvrdý rohlík mu od nás moooc chutnal. Líbily se nám i ovečky 

(hlavně Raduška), také jsme je nakrmili. Protože jsme mysleli na všechna zvířátka, přinesli 

jsme hodně suchého pečiva a mrkviček. Chlupatí králíčci a morčátka už nás vyčkávali, paní 

Pánková nám je vyndala do nůšky se senem, abychom si je mohli snadněji hladit a chovat. 

Chutnala jim nejvíc mrkev.  Pak jsme šli navštívit prase Oldu. Rypáčkem nás pozdravil přes 

ohradu, ale k němu se nesmí chodit blízko, má velké tesáky. Prohnali jsme husy, kachny i 

slepice. Krávy a koníky jsme nakrmili zbylým pečivem, rozloučili se a už se těšíme na další 

prohlídku. 

 

Karneval 
Namalovali jsme klauny, šašky, zhotovili škrabošky, vyzdobili třídu fáborami, konfetami a 

karnevalový rej mohl začít. Do školky přišli spidermanka, andělíček, loupežník, pirát, rytíř, 

Sněhurka, tygr a panda. Šli jsme do veliké tělocvičny (za doprovodu slziček), předvedli jsme 

se všem ostatním dětem, zatančili naší oblíbenou Raffaelu stonožku, pozdravili jsme starší 

ségru nebo bráchu, a pak zase řádili ve své třídě. 



TŘÍDA ZAJÍČCI 

Motto: U Zajíčků každý rád, učí se svět poznávat. 

 

Ať je podzim nebo jaro, my zjistíme hned,  

ať je zima nebo léto, zajíčky baví poznávat svět.  

Zajíčci jsme skotačiví, hrajeme si, zpíváme,  

všechny naše kamarády do Zajíčků vítáme. 

 

 

 Ve třídě Zajíčci jsou děti 3 až 5leté. Snažíme se všestranně rozvíjet dětské schopnosti a 

dovednosti, vytvářet příjemné a pohodové prostředí. Podporujeme kamarádské vztahy, ochotu 

si pomáhat a spolupracovat, vzájemně se respektovat, prožívat svoji identitu, být empatičtí. 

Klademe důraz na osobnostní a sociální rozvoj dětí. Podporujeme kladný vztah k přírodě a 

životnímu prostředí, experimentujeme, pečujeme o vlastní záhon na školním pozemku. 

 



TŘÍDA VČELKY 

  

„J A K O   V Č E L I Č K Y   P I L N Í   B U D E M E, 
D O   Š K O L I Č K Y   B R Z Y   P Ů J D E M E.“ 

 

 

Co všechno dělají Včeličky, 
než půjdou do školičky? 

Dětem se snažíme dát 
všechno, co by měly znát. 
Poznají písmeno, číslici, 
ví, jak sedět v lavici. 

 

 

 

  

 Vyrábíme, zpíváme, cvičíme, 
čteme, pro dobrou náladu tančíme, 
bádáme, v přírodě se učíme. 
Víme, kde bydlíme, kam patříme, 
čí chování je správné a čí ne. 
A za zážitky po okolí chodíme. 

 

 

 

 

Naučili jsme se třídit hraním, 
dělat mošt na jablkobraní, 
navštívili městský úřad, policii, školy, 
knihovnu, babičkám a dědečkům zazpívali. 
Při keramice a polytechnice dárky děláme,  
zkrátka a dobře, ve Včelkách nudu nemáme. 

 

 

 



TŘÍDA MOTÝLCI 
 

V naší třídě se stále něco děje. Kreslíme, vyrábíme, dozvídáme se něco nového a 
připravujeme se na zápis do ZŠ. Velmi zajímavá byla návštěva SOŠ a SOU Sušice, kde pro 
nás připravili hravý technický den. Děti si prohlédly školu, vyzkoušely si vyrábění ze dřeva, 
shlédly kino Podmořský svět a procvičily ručičky při montování a šroubování různých 
materiálů. 

 

Naše milá abeceda, 

ta nám mnoho práce nedá, 

my se do ní dáme, 

za chvíli jí známe. 

Budeme číst a psát 

a celý svět znát. 

 

 

 

Úsměvné postřehy: 

Toník: paní učitelko já se nudím, potřebuju nějakou pořádnou práci. 

Anička: Až budu velká, tak budu zvěrolékařkou, učitelkou a doktorkou. 

Janička: To já budu mít chovnou stanici pro zvířátka i pro lidi. 
 

Kubík: Já ti něco řeknu pani učitelko, tajemství, ale nesmíš to nikomu říct. Já jsem  
 spiderman. 

 

Verunka: Až, budu mít holčičku, bude se jmenovat Petra Kotlabová. 

p. učitelka: To by sis musela vzít Verunko pana Kotlabu.  

Verunka: No, vašeho manžela nechci, ten už je starej. Ale toho syna to by asi šlo.                                                                                                               

 

Verunka: Luky, ty jsi můj manžel, protože manželé si pomáhají a my si pomáháme, viď? 

Lukášek: No to teda!!! 

 

Verunka: Beát, máš taky manžela? 

Beátka: Já ne, já teda ne. Já mám času dost! 

Verunka: No, to já na to teda jsem! 

  



   

                                                                                                          

 

 

 


