
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola s křesťanskou výchovou  

Uherské Hradiště, Husova 838 



Zahradní slavnost Díkůvzdání – oslava 30 let 
od založení křesťanské mateřské školy 
Ve čtvrtek dne 30. 9. 2021 se od 15.45 uskutečnila zahradní slavnost Díkůvzdání 
u příležitosti 30. výročí založení školy. Byly pozvány děti, rodiče, bývalí 
absolventi se svými rodiči, současní i bývalí zaměstnanci, přátelé mateřské školy 
a také široká veřejnost. Pozvání neodmítli ani duchovní, kteří mateřinku 
pravidelně navštěvují. Slavnost zahájila vedoucí učitelka Alena Vrtalová, která 
zavzpomínala na založení mateřské školy společně s paní Anastázií Majíčkovou. 
Hosté měli možnost prohlédnout si fotogalerii za dobu působení mateřské 
školy, vystaveny byly také kroniky školy. Mnozí z přítomných zavzpomínali na 
dobu docházky do mateřinky. Na zahradě byly vystaveny panely s obrázky a 
výtvarnými pracemi dětí, zahrada byla ozdobena balonky a lampiony. Program 
obohatila svým vystoupením schola, která působí při římskokatolické farnosti 
v Uherském Hradišti. Děti z mateřinky, přestože jich z důvodu vyšší nemocnosti 
nebylo mnoho, zazpívaly společně s paní učitelkami a hudebním doprovodem 
křesťanské písně. Farář římskokatolické církve Josef Říha promluvil k dětem i 
dospělým. Obsahem zamyšlení bylo vzdání díků za dary přírody. Poté všichni 
společně poděkovali za dobroty, které maminky a paní kuchařka s panem 
kuchařem připravili na společný stůl.  Krásné počasí a příjemná atmosféra spolu 
s táborákem, který zahřál všechny přítomné, byla hezkou tečkou za společně 
stráveným dnem. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkaz Stojí vrba košatá ♪  



Perličky dětí 
Maruška: „První první první, jsem první“ 

učitelka: „Maruško nechlub se, tys byla první, protože jsi chtěla nejmenší 
chleba“ 

Do třídy vchází pan farář, Maruška hned hlásí: „Pane faráři, já jsem byla první, 
měla jsem nejmladší chleba.“ 

 

učitelka: „Děti v Africe nemají pitnou vodu, musí pít vodu ze špinavé řeky. Co 
se stane, když bychom pili špinavou vodu?“ 

Maruška: „Dostanem infarkt!“ 

 

učitelka: „Děti, jak se říká vínu jinak? Jsou to dvě slova.“ (vinná réva) 

Jeník: „BURČÁK“ 

Při deskové hře 

učitelka: „Jeni, teda jak to děláš, že pořád vyhráváš?“ 

Jeník s vážnou tváří: „Normálně, kouzlím.“ 

 

 

p. kuchařka: „Všechno snězte, jinak vám to sním já a nedostanete svačinu!“ 

Nový chlapeček začne plakat. 

p. kuchařka: „Neboj, já si dělám legraci.“ 

ostřílený předškolák: „V klidu, zvykneš si, ona je takový náš malý čertík.“ 

 



učitelka: „Maruško, a už jste vybrali jméno pro miminko? Jaké by se ti líbilo?“ 

Maruška: „ZLATOVLÁSKA“ 

 

Maruška: „Paní učitelko, proč se barvíte? Vy už jste stará?“ 

 

Jeník: „Jé, paní učitelko, máte pěkné šaty… vypadají jako cirkus.“ 

 

 

Maruška: „Paní učitelko, my jsme byli jednou v Anglii.“ 

učitelka: „Opravdu?“ 

Maruška: „Ano…a pak Anglie přijela do Česka “ 

Jeníček vykresluje tříhlavou saň. 

učitelka: „Jé, to je moc hezké.“ 

Jeník: „Ano…to je moje hodná máma.“ 

 

Jeník: „Paní učitelko, nastavte ruku a zavřete oči.“ 

Chlapec dá učitelce na ruku nakreslený obrázek. 

učitelka: „Copak to je?“ 

Jeník: „To je váš hrobeček. A víte, co je to modré?“ 

učitelka: „Nebe?“ 

Jeník: „Ne… to jsou naše slzy!“ 



Posloucháme píseň Včelka Mája. 

Jeník: „Já vím, kdo to zpívá…Karel Gott.“ 

učitelka: „Vy znáte Karla Gotta?“ 

Maruška: „…Já znám Gargamela.“ 

 

Učitelka: „Jak se jmenovat anděl, který zvěstoval Marii, že se jí narodí 
děťátko?“ 

Maruška: „GABRIOLET!“ 

 

Maruška: „Paní učitelko, mně se teď nechce čurat, půjdu až zítra …“ 

 

učitelka: „Maruško, nechceš si s námi vyrobit takové kouzelné zrcadlo?“ 

Maruška: „Jé, tak tomu neodolám “ 

 

učitelka: „Děti, já jsem pořád na jaře vyhlížela čápa a on opravdu přiletěl.“ 

Maruška: „Naše maminka viděla na zahradě čápa a bála se, že bude mít další 
miminko!“ 

  



Půjdem spolu do Betléma 

 

 

Odkaz: Půjdem spolu do Betléma ♪ 



Obrázková vánoční křížovka 



Běžela liška po ledu 

Běžela liška po ledu, 
ztratila klíček od medu, 

kdo ho má, ať ho dá, 
ať se liška nehněvá. 

Běžela liška k háji, 
hoňte si ji, páni! 

Já ji honit nebudu, 
zmeškal bych koledu. 

 

 

 

Koleda, koleda, Štěpáne 

Koleda, koleda, Štěpáne, 
co to neseš ve džbáně? 

Nesu, nesu koledu, 
upad sem s ní na ledu. 

Psi se na mě sběhli, 
koledu mi snědli. 

Co mám, smutný, dělati, 
musím jinou žebrati. 

Koledu mi dejte, 
jen se mi nesmějte. 

Koledu mi dali, 
přece se mi smáli. 

 

  



Vánoční příběh 
V době, kdy Maria s Josefem očekávali narození miminka, vydal tehdejší císař Augustus příkaz, 
aby se v celé říši provedlo sčítání lidí. Každý se musel vydat do města, ze kterého pocházela 
jeho rodina. A tak Josef s Marií opustili Nazaret a vydali se na náročnou cestu do města 
Betléma. Když po dlouhém a únavném putování dorazili za brány Betléma, všude bylo plno 
lidí a Josef marně hledal volné místo, kde by se mohli ubytovat. Procházeli městem, ale všechny 
hostince už byly obsazené. Ani u posledních dveří Josef nepochodil. Jediné, co mohl mu 
hostinský nabídnout, byla stáj pro dobytek za branami města. Josef s Marií se tam tedy vydali 
a konečně si mohli odpočinout. 

 

Netrvalo dlouho a Marii nastala chvíle, kterou každým dnem očekávala – porodila miminko a s Josefem 
mu dali jméno Ježíš - tak jak jí to v Nazaretě řekl anděl Gabriel. Maria děťátko zabalila do plínek a Josef 
mu připravil postýlku v jeslích vystlaných měkkým senem. 



Na pastvinách v okolí Betléma odpočívali u ohně pastýři a hlídali svá stáda ovcí. Najednou se 
kolem nich vše rozzářilo a před nimi se objevil anděl. Velmi se polekali, ale anděl jim hned 
řekl: „Nebojte se! Mám pro vás, i pro všechny lidi, radostnou zprávu. Dnes v noci se ve stáji u 
Betléma narodil Boží Syn! V tu chvíli se kolem něho objevili další andělé a všichni radostně 
zpívali: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj všem lidem, kteří ho milují!“ 

 

 

Když se kolem pastýřů opět rozhostila noční tma, nemeškali a rozběhli se hledat tu stáj, o které 
jim řekl anděl. V jesličkách opravdu nalezli novorozené děťátko. Protože věděli, že je to Syn 
Boží, poklonili se mu a pak Marii a Josefovi pověděli vše, co jim řekl anděl. Poté se vydali do 
ulic a po celém Betlémě rozhlašovali o té veliké události, kterou právě prožili. 

 

 

  



Pak se vrátili ke svým stádům a radostně oslavovali Boha. 

V té době také do Izraele přišli z dalekých zemí moudří muži, kteří věděli o znamení, které se 
má objevit v době, kdy se narodí židovský král. Tím znamením byla jasná hvězda na noční 
obloze. Mudrci se vydali na dlouhou cestu, každý s sebou vzal vzácné dary a putovali tím 
směrem, kde zářila jasná hvězda. 

 

Když mudrcové dorazili do města Jeruzaléma, začali se vyptávat, kde najdou to dítě, které se 
má stát králem Židů. Říkali: "Viděli jsme jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Dozvěděl 
se o tom i zlý král Herodes, a protože se začal bát o svůj trůn, dal si mudrce předvolat. Řekl 
jim: "Až to dítě najděte, oznamte mi to, abych se mu i já mohl poklonit." Mudrci se pak vydali 
na cestu, kterou jim hvězda stále ukazovala, až dorazili k Betlému. Když nalezli Marii a Josefa  



Potom se vydali na zpáteční cestu. V noci se jim ale zdál sen, ve kterém jim anděl řekl, aby se 
už nevraceli ke králi Herodovi, protože se chystá Ježíše zabít. Do Jeruzaléma se tedy už 
nevraceli a vydali se domů jinou cestou. Také Josef měl v noci sen, ve kterém ho anděl varoval 
před Herodovou zlobou. Hned tedy vstal, vzbudil Marii, rychle si zabalili všechny věci a i s 
malým Ježíšem se na oslíkovi vydali na dlouhou cestu do Egypta. 

 

 

Mezitím v Jeruzalémě čekal Herodes na mudrce. Ti ale nepřišli, a tak se Herodes, který se bál 
o svůj trůn a o svoji moc, velmi rozzlobil, že ho oklamali. Poslal své vojáky s rozkazem, aby v 
Betlémě a okolí pozabíjeli všechny malé chlapce mladší dvou let. 

Po Herodově smrti se Josefovi opět ve snu zjevil anděl a řekl mu, že už se může zase bezpečně 
vrátit do Izraele. Josef tedy osedlal oslíka a všichni tři se vydali na zpáteční cestu do svého 
domku v Nazaretě. Tam se Josef vrátil ke své původní práci tesaře a malý Ježíš se od něho učil. 
V Nazaretě také Ježíš chodil do školy, hrál si s ostatními dětmi a postupně poznával svět a 
Boha. 

 

Zdroj: deti.vira.cz   

  



Důlkové koláčky (sádlovky) 

Na koláčky budete potřebovat: 

 200 g hladké mouky 

 150 g cukru moučka 

 150 g sádla 

 1 špetka soli 

 2 lžíce belgického kakaa 

 5 lžic rybízové marmelády 

 1 hrst loupaných mandlí 

Postup: 

Krok 1: Příprava těsta je nezáludná – do mísy prosejte mouku a cukr, přidejte špetku soli, 
sádlo a kakao (viz první tip) a rukou vypracujte hladké, hebké a pružné těsto. Zabalte ho do 
fólie a nechte odležet v lednici do druhého dne. 

Tip: Díky sádlu je základní těsto nádherně sněhobílé, červená marmeláda s ním skvěle 
kontrastuje. Dáváte-li přednost „čokoládovému“ cukroví, vmíchejte do celého těsta kakao. 
Nebo nechte polovinu bílou a do zbytku vmíchejte jednu lžíci kakaa. Musíte ho ale řádně 
zapracovat, aby se těsto obarvilo rovnoměrně. 

  
 

  



Včelí úlky / vosí hnízda    

Na hnízda potřebujete: 

 200 g dětských piškotů 

 18 g moučkového cukru 

 80 g másla 

 3 lžíce mléka 

 4 lžíce holandského kakaa 

Na náplň do vosích hnízd potřebujete: 

 80 g moučkového cukru 

 60 g másla 

 1 žloutek 

 4 lžíce rumu 

 Na obalení potřebujete: 

 moučkový cukr 

Postup 

Krok 1: Z piškotů vyberte 40 kusů menších kulatých piškotů a uložte je bokem. Zbytek 
rozdrťte válečkem na nudle nebo v sekáčku na jemný prášek. Ten smíchejte s povoleným 
máslem, mlékem, moučkovým cukrem a kakaem a vypracujte hladké těsto. 

Krok 2: V misce smíchejte všechny ingredience na krém do vosích hnízd a utřete je do pěny. 
Hotová náplň je zcela hladká a konzistencí se podobá hustějšímu vaječnému koňaku. 

Krok 3: Do misky nasypte moučkový cukr na obalení. Těsto rozdělte na 4 díly a každý z nich 
na dalších 10 kousků. Z těch vytvarujte kuličky, které obalte v moučkovém cukru. Je to rychlejší 
varianta vysypávání formičky před každým plněním nového hnízda. 



Vánoční tabule – skládání ubrousku 
Budete potřebovat: 

 čtvercový papírový/látkový ubrousek (nejlépe v zelené barvě a ve velikosti 45×45 cm) 

 svitek skořice 

 provázek nebo stužku 

 hvězdičku vystřiženou ze zlatého papíru nebo hvězdičku badyánu 

Postup: 

1. Ubrousek přeložte na půlku, uhlaďte a vzniklý obdélník ještě jednou v polovině 
přeložte tak, aby vám opět vznikl čtverec. 

2. Ten si položte tak, aby vám volné rohy směřovaly směrem nahoru. 
3. Vrchní cíp nyní přeložte směrem dolů na spodní roh. Stejně postupujte i u dalších tří 

cípů s tím, že odstup mezi každou vrstvou by měl být asi centimetr až centimetr a půl. 
4. Nyní opatrně přeložte pravou i levou stranu směrem dospod tak, aby vám vznikl tvar 

stromečku. Sklady držte tak, aby se vám nerozjížděly. 
5. Uprostřed čnějící cípy nyní postupně odshora přehněte a zastrčte pod látku. 
6. Teď už jen zbývá uvázat mašličku na svitek skořice a zastrčit ji zespodu tak, aby 

připomínala kmen stromu. Nakonec na špičku umístěte zlatou hvězdičku a efektní 
vánoční stromeček je hotový. 
 

 

  



Ze života školky – 1. pololetí 

8. 9. – Výlet na Rochus a rozhlednu Rovnina s předškoláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní téma „Žijeme na Slovácku“ 



 

 

Téma „Stvoření 



 

 

 

  



 

 

 

1. 10. – Zahradní slavnost Díkůvzdání – 30 let od založení KMŠ 

 

 

 



20. 10. – Den stromů 



 10 – Dýňování v MŠ 

 

 

  



26. 10. – Drakiáda na Výšině sv. Metoděje 

 

Téma „Podzim v přírodě“ 



 

 

 

Hrabání listí   



 

  



 

 

Sporťáček 

  



Volná hra 

 

Duchovní v MŠ 

  



 

 

11. 11. – svátek sv. Martina (Masarykovo náměstí) 

  



 

Advent 

 



 

 

 

 

Požehnané a láskyplné vánoční svátky Vám přeje kolektiv 

mateřské školy s křesťanskou výchovou v Uherském Hradišti. 

 


