
Winter is more than just Mikuláš 
and Christmas in Mravenecek! 
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Winter in Nature 

Our Awesome 
Snowman/ 
Sledding Hill 

Art from Ice 

MASOPUST 
What is this tradition? 
What does it mean? 
Lets celebrate with a 

Carnival!

1
HUMAN BODY 

Why do we need food? 
Where does it go? 

What does blood do?

2
THE UNIVERSE 

Why is there day and 
night? What are the 
other planets? Lets 
travel to the moon!
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Winter Report 
Looking back on winter as spring is arrives!



Pani učitelka Helena 

Jaro se nám již krok za krokem ukazuje v celé své 
kráse a tak se mi ani nechce vracet na stránkách 
našeho časopisu do zimních měsíců. Přesto je mou 
milou povinností přiblížit Vám alespoň něco 
z toho, co jsme s dětmi během zimy dělaly, i když 
se zpožděním. Některé činnosti děti trošku 
potrápily, jiné si užily, ale bylo toho opravdu 
mnoho, co jsme společně prožili. 

Před Mikulášem s dětmi pravidelně mluvíme o 
tom, proč je dobré poslouchat a jak by to 
vypadalo, kdyby si každý dělal, co chce. 
Tentokrát nám k tomu posloužila pohádka 
Josefa Čapka „O Vánocích, které nechtěly být“. 
Mikuláše, kterého letos ztvárnil v přestrojení 
Caleb, děti velmi důkladně zkoumaly a i když 
některé měly pochybnosti o jeho pravosti, raději 
všechny odříkaly básničky a chovaly se vzorně. 
Někteří do teď orodují za to, abychom raději 
čerty nechali i napřesrok pro jistotu opět 
venku . 

Prosinec se nesl ve znaku tradic, vánočního 
tvoření a nácviku koled a básniček na besídku. 
Kromě toho jsme s dětmi mluvili o zimním 
oblečení, proč se musíme v zimě oblékat tepleji 
a na co si dát pozor, abychom nenastydli. 
Počínající chladné počasí nám ale nebránilo 
v častých procházkách. 

Děti jsou velmi vynalézavé, například 
jinovatku využily nejen k pozorování 
otisků ptačích stop, ale i třeba 
ke kreslení. 
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MASOPUST 
Take Masopust se vydařil. Vyráběli Jsme nejen škrabošky masky, pivo 
i papírové řetězy na výzdobu lví hlavu na soutěže dělat Sokolovny. 
Soutěže si děti náležitě užily.  

Masopust provázely i Masopustní písničky vlastnoruční pečení 
koblížků. Děti si vyzkoušely Jak PROC Kyne testo míchaly, válely 
vykrajovaly. Nakonec si sve dělat zlatova upečené koblížky i snědly! 
Samozřejmě nechyběla pohádka „O koblížkovi“ na dobrou noc.



V lednu si děti při tématu „Lidské tělo“ svoje 
tělo a hlavně svaly i samy procvičily, hlavně při 
hrách ve sněhu, jehož nadílky si děti radostně 
užívaly, ale i v sokolovně. Na zahradě postavily 
netradičního sněhuláka s tunelem na prolézání, 
který si hned vyzkoušely, v oboře pracovaly na 
stavbě iglů, hrály hokej na zmrzlých cestách, 
klouzaly se, bobovaly…. V tématu o lidském 
těle jsme se tentokrát zaměřili na žaludek a 
kudy v lidském těle putuje jídlo, dále jsme si 
povídali o krvinkách ale i o smyslech, a to 
především o chuti. Jako každý měsíc i v lednu 
jsme navštívili divadlo a shlédli „Pohádkové 
nepohádky“ od J. Čapka. Kromě toho jsme 
vyráběli potravu pro hladové ptáčky – lojové 
koule, dělali pokusy se skupenstvím vody a 
vytvořili ledové ozdoby na stromy. Ve „výtvarce“ 
jsme zúročili spoustu zimních motivů – vytvářeli 
jsme sněhuláky, zimní ponožky, lyže, otisky stop 
apod. 

Dalším lednovým tématem byl vesmír a 
především naše sluneční soustava. Interaktivně 
jsme si předváděli slavné Galileovo „A přece se 
točí“ , aneb kam se schovává v noci sluníčko, 
poznávali jsme planety naší sluneční soustavy a 
říkali si o nich různé zajímavosti. Vyráběli jsme 
rakety z papírových ruliček, ale i z lega a 
planety z polystyrenových koulí. V polovině 
ledna jsme se rozloučili s naší milou paní 
učitelkou Péťou, kterou jsme chtě nechtě 
museli propustit na mateřskou dovolenou. 7. 
Března se jí pak narodil zdravý a krásný 
chlapeček Jáchymek.  

Únor se po úvodním tématu zimních sportů nesl 
ve znamení oslav. Jednalo se nejen o 
narozeninové oslavy, ale i o svátek Valentýn a 
především Masopust. Na Valentýn děti vyráběly 
papírové květiny, vlastní srdcová tiskátka a 

společně jsme si povídali, koho a proč máme 
rádi.  

Březen byl ve znamení knihy a divadla. Děti si 
mohly přinést vlastní oblíbenou knížku a 
v ranním kroužku o ní ostatním vyprávěly.  
Kromě toho si i vlastní knihu vyrobily. Desky 
byly dekorované vlastnoručně vyrobeným 
škrobovým papírem, listy si děti samy sešívaly. 
Uvnitř si mohly „napsat“ a ilustrovat vlastní 
příběh.   

“V březnu si pak děti 
vyrobily i vlastní 
kulisy technikou 
monotypu a maňásky 
z ponožek pro 

pohádku O červené 
Karkulce, kterou jsme 
si pak společně 
zahráli.” 

Konec března patřil semínkám a přípravě na 
setí. Dělali jsme i pokusy s řízkováním zeleniny 
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a její následné pěstování či pokusy s obarvením 
květin vodou s barevnou tuší. 

Zima byla velmi nabitá mnoha událostmi, ale již 
se všichni těšíme na to, co nás čeká v jarních 
měsících. To se ale dozvíte až v našem dalším 
čísle časopisu :) 

Pan učitel Caleb 

Helena explained to you above some of the 
topics we discussed during these winter months 
so I won't go into too much detail about those 
again.  However, as we discussed with Helena 
these different topics the children learned new 
English vocabulary and song to go along with it.   

For example, during the Universe week we 
learned words such as rocket, planet, boots, 
gloves, helmet, moon car, earth, alien, and 
moon.   

Along with that we learned a song called, 
Zoom, Zoom, Zoom, we are going to the moon.   
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ZOOM, ZOOM, ZOOM! 
Zoom, Zoom, Zoom we’re going to the moon. 

Zoom, Zoom, Zoom We’re leaving really soon. 

If you want to take a trip, Climb aboard my rocket ship. 

Zoom, Zoom, Zoom, Were going to the moon. 

5, 4, 3, 2, 1, 0, Blastoff!



We also covered topics such as the human body 
and learned vocabulary such as heart, stomach, 
brain, and learned why they are important and 
why we have to eat to help them and be strong.  

With this topic we learned a short rhyme.  

I could continue and tell you many more words 
and songs we learned but just to keep it short I 
look forward to everyday do to English circles 
with these kids.  I have never worked with a 
group that enjoys it as much as them.  We are 
laughing constantly by doing silly games and 
songs and they are improving daily.   

Learning is happening all day long, not just in 
English circles and I am surprised everyday 
what some of the kids say.  Last week one of the 
boys jokingly looked at me and said, “hey 
Caleb, don’t be sneaky, sneaky” while we were 
playing a game.  :) 

As we move into spring we are already learning 
new words such as worm, spider, snail, ladybug, 
and mosquito and looking for them outside! 
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BOY’S VERSION 
I AM STRONG! 
I AM SMART! 
I AM LEADER! 

GIRL’S VERSION 
I AM STRONG! 
I AM SMART! 
I AM BEAUTIFUL!
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