
Pozdrav a úkol pro všechny děti, které jsou doma☺ 

Ahoooooj děti! Halooooo! Je tu někdooooo? Tady Krteček, Kašpárek, Zvídálek a 

Hugo!!!  

Tak to vypadá, že se hned tak všichni společně ve školce nesejdeme, protože ten 

zlý „koronáč“ všude kolem pořád řádí. Do školky se sice některé děti už vrátí, ale 

nám je tu smutno i po Vás, ostatních, kteří do školky nemůžete  

A taky nás trápí to šílené aprílové počasí! Jednou je hezky, že by si člověk vyšel 

v krátkém tričku, jindy zase chumelí a je zima, že by člověk mohl zase vyndat 

sáňky a čepice. My čtyři s tím asi nic nezmůžeme, i když jsme to tady společně 

už zkoušeli změnit. Ptáte se jak? No každý den se koukáme z okna naší školky a 

voláme sluníčko, jenže vůbec to nepomáhá. Ale máme dobrý nápad. Kdyby to 

sluníčko, které se ne a ne na té obloze konečně probudit, mělo na Zemi nějaké 

kamarády, tak by už třeba konečně oči otevřelo a začalo hřát.  

No a tak jsme všichni čtyři dali hlavu dohromady a napadlo nás, že byste mohly 

vyrobit nějaká sluníčka na plot naší školky, ať to sluníčko konečně přivoláme a ať 

se nám ten plot pořádně rozzáří. Takže pozoooor! Je tu úkol pro šikovné dětičky!  

VYROB, NAMALUJ, NAKRESLI, VYSTŘÍHEJ,… JAKÉKOLIV VESELÉ 

SLUNÍČKO Z JAKÉHOKOLIV MATERIÁLU A JAKOUKOLIV TECHNIKOU – 

VŠE JEN A JEN PODLE SVÉ FANTAZIE. VYROBENÉ SLUNÍČKO BY BYLO 

DOBRÉ – pokud to půjde - ZATAVIT DO FÓLIE NEBO DÁT DO EUROOBALU 

NEBO DO JINÉ FÓLIE ČI PRŮHLEDNÉHO SÁČKU, ABY HNED TAK 

NEZMOKLO NEBO SE NEZACHUMELILO. NO A POTOM, AŽ PŮJDEŠ 

S RODIČI NA PROCHÁZKU KOLEM ŠKOLKY, PŘIVAŽ PROVÁZKEM NEBO 

DRÁTKEM SVOJE SLUNÍČKO KAMKOLIV NA PLOT U NAŠÍ ŠKOLKY.  

Jééééé, to jsme teda hlavičky, to jsme to krásně vymysleli! No ale už se musíme 

rozloučit, protože spěcháme k oknu vyhlížet, jak nám na plotě začnou zářit Vaše 

sluníčka. Tak se mějte moc krásně a ať se Vám daří a ahoooooooj!  

Krteček, Kašpárek, Zvídálek a Hugo☺  

 


