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je čtenářská soutěž mezi malotřídními školami. Kromě naší 

školy se jí účastní žáci z Kyjovic, Bobrovníků, Olbramic a 

Darkoviček. V říjnu jsme přečetli 26 knih s 2428 stránkami.  

Během listopadu jsme se do čtení pustili naplno a přečetli jsme  

  10 289 stránek. 

 

 

 

 

 Temný podvečer 3.listopadu patřil již tradičně strašidlům. 

Děti z naší školy a školy se vypravily od hřiště TJ Sokol na 

dobrodružnou cestu strašidelným lesem, osvětlenou jen 

světlem svíček. Na cestě potkávaly různá strašidla – obří 

pavoučici, kvílející duchy nebo 

čarodějnice a musely plnit úkoly, jinak by je 

strašidla nepustila ze svého lesa dál. Na konci cesty 

čekala pro každého odvážlivce sladká odměna.  Na 

závěr akce, kterou připravili rodiče, děti ze školky 

zazpívaly halloweenské písničky a všechny děti si 

zatančily při diskotéce.  

 

 

 

 

Čtvrteční  odpoledne 2. listopadu žáci školní 

družiny strávili netradičním způsobem. Každý, kdo 

v tuto dobu vešel do budovy ZŠ, poznal, že se v 

kuchyňce peče něco dobrého. A bylo tomu tak. Paní 

vychovatelka se svými žáky pekla muffinky. Po 

zdařilé práci dobrůtky snědli a poté nabídli i všem 

dalším zaměstnancům naší školy.  Věřte, že jsme si 

všichni moc pochutnali a „malá umělecká díla“ jsme dětem pochválili.  



 

 

 

Ve středu 2. listopadu dětský pěvecký sbor 

Jasmínek oslavil druhé narozeniny. O pěvecký sbor 

je velký zájem, pravidelných zkoušek se účastní 24 

žáků naší školy. Pěvecký sbor během roku 

vystupuje se svým hudebním programem nejen 

v Těškovicích, ale i v DD Kyjovice nebo v RÚ 

Klimkovice. Ale co by to bylo za oslavu bez dortu? Jasmínek své 

narozeniny oslavil velkým kusem polárkového dortu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosincová hudební vystoupení dětského 

pěveckého sboru Jasmínek v Těškovicích se 

nesla v duchu blížících se nejkrásnějších 

svátků v roce, Vánoc. Děti se prezentovaly 

skladbami se zimní tématikou, např. Tajná 

místa, Medvíďátko bílé, Váleček, lidová 

hudba byla zastoupena polkou Já jsem dcerka 

Krčmářova nebo valčíkem Teče voda proti 

vodě. Zazněly také vánoční  koledy a svá vystoupení jsme zakončili 

jazzovými Rolničkami. Nyní se již sboristé těší na tolik vytoužené Vánoce a 

chvilky odpočinku, které si jistě po náročné tříměsíční práci zaslouží.  

 

JASMÍNEK SE LOUČÍ S ROKEM 2017, DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ 

A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V ROCE 2018. 

Vystoupení 

jubilantům Vystoupení v kostele 

Nanebevzetí P.M. 

Vánoční trhy Vánoční koncert 



 

 

 

 

Každoročně pořádá obec Těškovice v adventním čase 

tradiční Vánoční trhy. Tento rok se uskutečnily 9. 

prosince.  Děti a žáci z naší školky a školy vytvořili 

netradiční vánoční výrobky. Návštěvníci trhů si mohli 

vybrat z nabídky různých andělíčků, závěsných 

hvězdiček, zápichů do květináčů, keramických 

zvonečků, vánočních přáníček nebo adventních věnců 

a svícnů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý bílý, celý ztuhlý, 

nos má místo mrkve, oči z uhlí. 

Hledí smutně do kraje, 

ví, že z jara roztaje. 

 

V létě stojí v komoře, 

v zimě rejdí po dvoře. 

Obuj si ta prkýnka, 

povozí tě zlehýnka. 

 

Jedna paní němá, 

v bytě stání nemá. 

jakmile však byt svůj ztratí, 

životem tu ztrátu platí. 

Bílá jako mléko je, 

tichem všechno přikryje. 

Auto, domy, stromy, lidi, 

nikdo neuvidí. 

Když je venku sníh a led, 

když je venku fujavice, 

kam se schová prstů pět? 

Do huňaté ……. 

 

Ze střech visí nanuky 

pro holky i pro kluky, 

ale jen když klesá rtuť. 

Ochutnejte, dobrou chuť. 

Přišel k nám host, 

spravil nám most. 

Bez sekery bez dláta 

a přece je pevný dost. 

 
Neví, že se nesluší, 

štípat lidem do uší? 

Na okna nám kreslí květy, 

zasklí louže kolem nás. 

Je to ………….. 



 

 

 

 Nedělní odpoledne 17. prosince v Kulturním domě patřilo žákům a dětem a 

ze ZŠ a MŠ, kteří pro své rodiče a další návštěvníky připravili kulturní 

program se zimní a vánoční tématikou.  Děti z MŠ předvedly Andělskou 

pohádku, zatančily tanec se sněhuláky a vločkami, své vystoupení ukončily 

vánočními básničkami a říkadly.  Děvčata z 5. ročníku zatančila tanec 

sněhových vloček, žáci z 2. a 3. ročníku všechny přítomné uvítali Keltským 

rituálem a žáci z 1. ročníku předvedli jak, výborně zvládají první písmenka 

abecedy. Na závěr koncertu zazpíval pěvecký soubor Jasmínek vánoční 

písně a koledy a nedělní odpoledne vyvrcholilo ukázkou z připravovaného 

muzikálu Žabákova dobrodružství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Děti si v mateřské škole vytvořily čarodějnici, která nás celým 

týdnem provázela, učily se Halloweenské písně a básně, 

vyzdobily jsme si třídu halloweenskými předměty, dlabaly 

jsme dýně, přeměnily se v duchy, vařily kouzelný lektvar, 

který si děti samy pojmenovaly, z lineckého těsta vytvořily 

strašidelné prsty, na kterých si pak všichni pochutnali. Jako 

správní čarodějové a čarodějnice vyzkoušely 

děti pár pokusů s různými ingrediencemi. A 

vrcholem všeho byl 

páteční den, kdy se děti 

a paní učitelky převlékly 

za různá strašidla. 

Udělaly průvod strašidel mateřskou 

školou, zašly vystrašit i paní kuchařky a 

podívaly se zblízka na „kotel“, ve kterém 

se vaří polévka.  

 

 

 

V pondělí 5. 11. 2017 se děti naší MŠ vydaly s divadlem 

„Letadlo“ na dalekou výpravu až do Afriky. Děti se mohly 

hravou formou seznámit s africkým kontinentem. Na 

průzkumné cestě potkaly malého 

černouška, který si s nimi nemohl 

povídat, protože musel pracovat, aby 

uživil své sourozence, viděly jsme 

dovádivé opičky na liáně, potkaly 

jsme nemocnou žirafu, které jsme 

pomohly tím, že jsme jí věnovaly teplou šálu na bolavý krk. 

Lvovi jsme házely do košíku chutné kostičky, smutné zebře 

jsme musely vysvětlit, že je úplně jedno, jestli je černá nebo 

bílá, hlavně že má velké srdce. Také jsme se naučily tanec 

kmene Bongo – bongo. 



 

V pondělí 4. 12. 2017 odpoledne přišla 

do mateřské školy vzácná 

návštěva. Když se setmělo, netrpělivě 

jsme čekali, až uslyšíme cinkání 

zvonečku. Objevili se Mikuláš 

s Andělem a Čertem. Statečně jsme 

všechny přivítali básničkou a také 

zpěvem 

písní. 

Mikuláš 

nám četl z Knihy hříchů, co všechno za ten 

rok viděl. Byli jsme pochváleni, ale také nám 

Mikuláš řekl, v čem bychom se měli napravit. 

Slíbili jsme, že se polepšíme. Pro všechny 

přítomné bylo připravené pohoštění a také 

skvělý punč.   

 

 

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 jsme se vydali na dlouhou 

vycházku.  Na konci vesnice, v bývalém družstvu, 

nás čekal pan Mirek Kudrna, který nás zavedl do 

svého minimuzea. Na půdě bývalého vepřínu má 

nádhernou sbírku starožitného nábytku, nádobí, 

nářadí, zkrátka 

věcí, které 

potřebovali 

naše 

prababičky a 

pradědečkové. Zajímavých věcí tam bylo tolik, že 

nám na zapamatování jedna návštěva určitě nestačí. 

 

 

 



 

Do mateřské školy zavítalo Maňáskové divadlo 

Šikulka, které sehrálo pro děti tři výchovné a 

naučné pohádky. Děti se do příběhu zapojovaly 

zpěvem písničky, pohybem atd. První pohádka 

nás zavedla až do daleké Antarktidy a byla O 

tučňákovi a novém přátelství, kdy se děti hravou 

formou seznámily s tím, 

jak je důležité mít 

kamarády a pomáhat si. 

Druhý příběh byl nazván O 

nepořádném medvídkovi, který 

si uvědomil, že musí pomáhat 

mamince s úklidem a jinými 

věcmi v domácnosti. Poslední 

pohádka nás zavedla k rybníku 

a jmenovala se O neposlušném 

Matýskovi, který neuposlechl 

rad babičky, až se mu stalo neštěstí a spadl do 

rybníka. Nakonec všechno dobře dopadlo a chlapec si své nesprávné chování uvědomil 

v pravý čas. 

 

 

S dětmi pravidelně v mateřské škole cvičíme a protahujeme celá tělíčka, aby nás 

nebolela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti sledovaly, jak jar působí na mastnotu – tuk v mléce. Pro velký zájem dětí jsme 

museli několikrát opakovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti měly velikou 

radost, když 

napadl první sníh. 



 

Předvánoční atmosféra se přenesla i do naší mateřské školy. Adventní věnce a perníčky 

k Vánocům neodmyslitelně patří. Maminka, která nám do školy darovala krásnou 

perníkovou chaloupku, nám také napekla perníčky, abychom je mohli s dětmi zdobit. 

Bylo to krásné, voňavé dopoledne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdobení 

perníčků 

Výroba adventních 

věnců… 


