
„JARO UŽ SE PROBOUZÍ“ 
V rámci projektu e-twinningu jsme zahájili spolupráci s mateřskou školou ze 
Slovenska – z obce Breznička. Spolupráce spočívá na bázi předávání zkušeností 
práce s dětmi pomocí virtuální komunikace. Při vyměňování nápadů jsme využili 
interaktivní tabuli. Děti byly nadšené, aktivně se zapojovaly do všech činností 
spojených s projektem. Porovnávaly, jak si hrají děti na Slovensku a u nás. 
Zaujala je slovenská řeč, naučily se několik slovenských slov. Děti získaly 
povědomí o tom, že na světě žijí i jiné národy se svou kulturou, zvyky.  
 
Informace/charakteristika:  Seznámit děti s probíhajícími změnami přírody, 
s přicházejícím jarem, oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara 
v České republice a na Slovensku. 
 
Autor projektu: Marcela Staniková, Mateřská škola Breznička, Breznička 
Slovensko, Veronika Holková, Mateřská škola Orlová-Lutyně, Okružní 917 
 

1) Seznamovací fáze: s paní učitelkou a dětmi jsme se vzájemně poznávaly 
prostřednictvím prezentací o našich městech a mateřských školách. 

 výstup: prezentace SR - Pozdrav zo Slovenska, ČR - Těší nás, Pozdrav na 
Slovensko 

2) Hlavní část: a) vítání jara – děti se seznámily, jak vítáme jaro, naučily se 
básničky, poslechly si pohádky související s jarem.  

 výstup prezentace, fotografie, básničky: SR – básnička: Slniečko, 
hudobno pohybová hra: Na Lastovičku, prezentace – Majáles 
v Brezničke a naše vystúpenie, ČR – prezentace – jarní pohádka: O 
kohoutkovi a slepičce, fotografie výtvarných prací dětí – Tvoříme jaro, 
foto – Sázíme jarní kytičky. 
b) Svátky jara – děti shlédly trávení velikonočních svátků.  

 výstup: SR – Tešíme se z jari – velikonoční omalovánky, říkanky, ČR – 
prezentace: Velikonoční přání, Hry s vajíčkem – velikonoční hry, 
básničky, říkanky, foto: pečení velikonoční slepičky a kohoutka a práce na 
interaktivní tabuli. 

 
Na závěr děti z naší MŠ poslaly dopis a obrázky na rozloučenou. Dětem a p. 
učitelkám jsme poděkovali za spolupráci a přejeme jim hezké prázdniny.  
 



                
               

                Svieť slniečko na náš kraj,  

                nech sa zmení v sladký raj, 

                nech v ňom rozváňajú kvietky  

                a nech je tu dobre všetkým. 

 

 
 

 


