
 

 

 

 



Co si s sebou sbalit do školky? 

Milí rodiče, předškoláci nejmenší děti, taky už se těšíte zpátky do školky? My moc a připravili jsme 

pro vás seznam věci co si sbalit do batůžku. Jak již víte, budeme rozděleni na dvě skupiny. Starší – 

zahradní skupina a mladší školková. Nebojte se sluníčka a her si užijeme všichni venku do sytosti. 

Všichni dohromady si sbalte přezůvky, dobré boty na běhání venku, holínky, tričko s krátkými a 

dlouhými rukávy, spodního prádla, kapesníky. 

Velmi dobře sledujte počasí a zároveň  praxe  osvědčená z provozu lesních školek říká: ,, Není špatné 

počasí, jen nevhodné oblečení. ,, Tedy např. Jak obléknout děti v tyto dny: dlouhý rukáv, krátký 

rukáv, mikina, lehká, nebo teplejší bunda nepromokavá, kšiltovka, klobouk, šátek, pláštěnka.  

Každé dítě budeme mít u sebe roušku, šátek, nákrčník (použijeme pouze v nutném případě). 

 Jsme si plně vědomi, že pohyb venku na zahradě, čerstvém vzduchu je podporou dobré imunity a 

ochrany zdraví našich dětí. 

I v budově školy budeme často větrat, tedy je vhodné, aby děti byly přiměřeně oblečené. Další 

součástí batohu bude láhev na pití, podsedák (nejlépe kousek uříznuté karimatky), krabička s malou 

svačinou (ovoce, sušené ovoce, dávejte dětem jen trvanlivé potraviny). Tato svačina bude pouze 

doplňkem dopolední a odpolední svačiny ve školce, protože pobyt venku bude delší. Pořiďte, prosím, 

dětem zápisník a pastelky, budeme tvořit zápisník malého zahradníka a průzkumníka. V teplých 

dnech nezapomeňte děti po ránu namazat opalovacím krémem a ten jim přibalit do batohu. Též 

začala sezona klíšťat, myslete i na tuto prevenci. Prosím do školky noste horší oblečení. Děti se 

mohou umazat od bláta od barev. Kdo chcete, doneste si i tričko na tvoření.  

Tento seznam je doporučení a velmi usnadní dětem i nám si naplno prožít všemi smysly čas a hry 

venku. 

Máme Vás rádi a mějte se fanfárově. 

Vlaďka, Mo, Alice, Alenka, Hanka, Jaruška a Kačka  

  


