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Téma: Délka pobytu dítěte v mateřské škole
Jsem dlouholetou pedagogickou pracovnicí v
mateřské škole, 46 let praxe u dětí předškolního
věku, a chtěla bych zde vyjádřit svůj postřeh k
výše uvedenému tématu, který se objevil v
tomto školním roce 2017/18 v naší mateřské
škole Na Vrcholu.
Proč o tom píši? Protože se stává nešvarem, že
některé děti naší MŠ tráví ve školce více než 8
hodin denně. To z hlediska psychologie
takovéhoto dítěte je něco v nepořádku, když
jeho výchovu / přesněji čas trávený v zařízení /
více přebírá státní instituce než rodina. A to
hovořím o kvalitní výchově v naší mateřské
škole.
Děti se přijímají při zápisu do MŠ většinou na
celodenní docházku, což ale neznamená, že
dítě stráví v mateřské škole 10 hodin denně celou provozní dobu školy. Správně to
znamená, že v té době dítě navštěvuje školu,
ale z psychologického hlediska dítěte
předškolního věku je vhodný čas bez rodiny asi
tak 8 hodin denně, jako je čas pracovní doby
dospělého.
Mateřská škola nesupluje rodinnou výchovu, ale
má pouze doplňující roli ve výchově a
vzdělávání předškolních dětí.
Délka pobytu dětí v mateřské škole by měla
odpovídat požadavkům správné životosprávy a
respektování jejich biorytmů.
Den má 24 hodin a můžeme si ho rozdělit = 8
hodin spánku + 8 hodin práce / školy / + 8
hodin přechodných činností a zájmů. Jelikož
8hodinová pracovní doba dospělého se může
přirovnat k 8 hodinám pobytu ve škole, proto
není vhodné a je to na úkor „unaveného“ dítě,
je-li tato doba KAŽDODENNĚ PRAVIDELNĚ
překračována.
O ideálním řešení hovoříme, když je zachováno
dobré rodinné zázemí.
Každý rodič by měl zvážit, kdy je pro jeho dítě
nejvhodnější čas k trávení v mateřské škole a

tuto dobu využít – např. 7,00 – 15.00 hod. či
7,30 – 15,30 hod. či 8,00-16,00 hod. či 8,30 –
16,30 hod. či 9,00 – 17,00 hodin.
Je dobré mít na paměti, že i vaše dítě,
potřebuje čas, který aktivně stráví s rodiči,
sourozenci a se svými hračkami.
Má-li někdo z rodičů naší školy jiný názor na
tuto problematiku, ráda s ním budu o této věci
diskutovat a řešit. Nabízím svůj volný čas k
osobnímu setkání.
Děkuji za váš čas strávený četbou tohoto
příspěvku a věřte, že mám vaše děti velmi ráda
a ráda se jim věnuji, protože mateřská škola je
především pro děti a až potom teprve pro
rodiče.
Učitelka ze třídy Sluníček, PaedDr. Eva
Popelková.
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Novoroční bilancování u Veverek
Uplynul téměř půlrok od chvíle, kdy nejmenší žáci naší školky stanuli na jejím prahu. Řada z nich byla
vystrašená a uplakaná, stále se dožadujíc maminek a s napětím naslouchajíc zvonku, který přislíbil
příchod rodičů.
Minuly podzimní měsíce, uplakánků ubylo a dnes můžeme hrdě říci, že děti přicházejí rády a s
úsměvem. Zvládají každodenní režim včetně přesunů do jídelny či místnosti k odpočinku, kdy se bez
problémů zachumlají do peřinek při poslechu pohádek, orientují se v budově, na zahradě a dokonce i
na procházkách v okolí školky.
A tak úkolů na bedra dětí přibývalo. Kolektivní práce na výtvarných či dramatických, ale i hudebních
projektech některé zaujala, ale udržení koncentrace většiny třídy (byť na kratší časové úseky) bylo
dalším oříškem. Našli se sice zruční jedinci, ale i věčně rotující nezmaři, kterým se dařilo ostatní
rozptylovat. Ano, „pestré společenství individualit..“, psali jsme v září, leč naslouchat si navzájem,
stmelit se,pomáhat si a společně se posunout, bylo přesto třeba.
A tak vedle dovádění a závodění pracujeme především na posilování schopnosti vnímat pokyny a
chápat jejich smysl. Je to důležité, pokud se chceme vypravit na procházku a bezpečně ji absolvovat.
A daří se nám, a tak ze školní zahrady vyrážíme do okolních vil pozorovat pejsky a kočičky stejně jako
proměny přírody. V šatně je sice při převlékání v náročném zimním období rušno, většina dětí však
pokročila a snaží se neohroženě vrstvit zimní oblečení.:)
Cesta to není snadná a mnohdy trnitá- počínaje tričkem politým čajem, rukávky od vodovek, náročným
čištěním zoubků, až po hledání zatoulané bačkůrky..
A čeká nás zdolávání dalších úkolů, vždyť by byla škoda nevyužít pestrosti činností, jež se nám
nabízejí. Stačí pozorovat barvy světa kolem nás- přírody, světel, nasávat vůně a ochutnávat dál první
léta života.
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Štědrý den u Sluníček
Rozsvícený vánoční stromeček, ozdobený stůl se svíčkami a Betlémkem, barborky ve váze a
pohodová vánoční atmosféra, to jsou Vánoce u nás. Ráno jsme se všichni sešli ve svátečním
oblečení a v dobré náladě, plni očekávání, co nás dnes čeká. Zazvoní zvoneček? Přiletí Ježíšek?
Zazvonil zvoneček a přiletěl Ježíšek. Byla to nádhera! Společně jsme si prohlédli úžasné dárky a
usedli ke stolu. Připili jsme si šampaňským, hodovali cukroví, pálili frantíka, pouštěli lodičky,
prskaly prskavky a rozkrojili jsme jablíčko. Hurá, byla tam
hvězdička! Zazpívali jsme si koledy a zahráli na hudební
nástroje. Byl to krásný Štědrý den! U nádherného
stromečku jsme si hráli s novými hračkami a těšili se na
odpoledne, až přijdou rodiče a společně si užijeme vánoční
dýchánek. Bylo to nekonečné, ale nakonec se děti dočkaly.
Po čtvrté hodině jsme se všichni společně přivítali, popřáli
si šťastný nový rok a besídka mohla začít. Děti ji vystřihly
báječně, rodiče byli nadšení a právem na své děti pyšní. Po
velikém potlesku děti rozdaly rodičům dárečky a užili si
společné hezké chvíle. Byl to dlouhý a krásný den!

Tvořivá dílna u Ježků
Vánoční tvoření tentokrát bylo rozdělené do dvou částí – první část byla ukázka toho, co vše už se
děti naučily, byly to především básničky s mikulášskou a vánoční tématikou a také koledy. Druhá
část byla malba na skleněné svícny barvami na sklo.
Když jsme se všichni vřele přivítali, děti zazpívaly a zarecitovaly
natrénované básničky a koledy. Poslední koledu si zazpívaly i
s rodiči.
Po vystoupení dětí, začala druhá část, a to malování na sklo. Na
stole bylo připraveno dostatek skleněných svícnů, barev a
dalších pomůcek k tvoření toho nejkrásnějšího vánočního
svícnu. Po vysvětlení se mohlo začít zdobit dle fantazie dětí, ale
i rodičů.
Všem rodičům děkujeme za účast na tomto setkání a zároveň děkujeme za vánoční dobroty, které
společně s dětmi přinesli.
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Černá hodinka u Broučků

Pohádky, písničky, hádanky i vtípky, to vše si naši malí broučci a berušky na „černou hodinku“
připravily. Na úvod jsme si s dětmi vypravovali, jak to dříve vypadalo, když lidé neměli televizi,
rozhlas ani počítač a jak tedy spolu trávili čas i „ jen“ povídáním bez elektrického osvětlení. A
tak jsme si i my jen rozsvítili malé svíčky, za okny bylo pěkně pošmourno a děti mohly začít.
Slyšely jsme písničku v anglickém jazyce, básničku na písmenko z abecedy, perfektní
veršovanou pohádku „ O Karkulce“, „ Mravenčí ukolébavku“, nádhernou veršovanou
Hrubínovu „ Perníkovou chaloupku“, řadu krásných písniček a vtipných hádanek. Skutečnou
„bombou“ pro děti byla pohádka „ O budce“, ke které si jedna z berušek připravila doma s
rodiči z papíru vystřiženou budku a všechna papírová zvířátka z pohádky byla uvnitř! Děti byly
zcela okouzlené, mohly na budce oči nechat! Jedna z našich maminek nám přinesla i malé
pohoštění, tak jsme všichni společně prožili další báječné dopoledne. Všem rodičům moc
děkujeme za velkou pomoc s přípravou.

RYCHLÉ NOVINKY ZE
ŠKOLKY
Mikuláš ve školce
V pondělí 4. prosince jsme se sešli ve
Sluníčkách všichni v bílém oblečení jako
andílci. Děti měly krásná křídla, úžasné
čelenky a byly prostě neodolatelné.
Namalovali jsme veselé obrázky, nacvičili
písničky a básničky a čekali na vzácnou
návštěvu. Najednou děti zaslechly podezřelý
rámus. Nastražili jsme ouška, chytili kamaráda
za ruku a vyrazili na průzkum do jídelny. Když
jsme vešli, dětem se rozzářil úsměv na tváři.
Jídelna byla krásně vyzdobená a uprostřed stál
nádherný anděl v překrásných šatech. Ale
někdo tady chyběl. Společně jsme přivolali
čertíka. Byl legrační, nezbedný a vyváděl samé
lotroviny.

Užívali jsme si plno zábavy, tančili jsme,
soutěžili, ale pořád jsme nebyli všichni. A pak
vstoupil Mikuláš v celé své kráse, přečetl
knihu hříchů a pochválil hodné děti. Když k
nám do Sluníček zavítali Mikuláš, čert a
anděl, zazpívali jsme jim, rozdali obrázky a
oni nás na oplátku obdarovali dárečky a
společně jsme se vyfotografovali. Prostě jsme
si užili báječný den!
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Tvořivé Veverky

Svatomartinské rohlíčky u Ježků

Dvacetčtyři párů
ručiček se chopí
štětce a barev.
Na velkém archu
papíru se začíná
odrážet tvůrčí
rozpoložení třídy.
Kreslíme zimu – led
rampouchů,a peřiny
sněhu, ale i teplo
rozsvícených oken
domků. Učíme se
stříhat, pracovat s
k r e p o v ý m
papíremči lepidlem,
ale nabízí se řada dalších možností.
Zdobíme třídu, chceme si ji zkrášlit a baví nás to.
Z každého dalšího společného výresu máme
upřímnou radost.
Zkoumáme nové barvy a materiály, zkoušíme je
využít. Oči nám září a prstíky poslouchají víc a
víc.
Po nástupu do školky, v září, bývala na výkresech
často jen změť čar politá kelímkem vody od
vodovek. Pak jsme pokročili ke kresbě maminky,
sluníčka a přírody. A jde to lépe a lépe!
Výkresy si společně prohlížíme, zkoumáme,
povídáme si o nich, komentujeme je a necháváme
se strhnout soutěživou náladou. Tvůrčí atmosféra
pomáhá zvládat jemnou motoriku, chce to jen
chuť a čas.
Vždyť chceme mít třídu vyzdobenou pestrými
pracemi, aby nám v ní bylo dobře, aby nás
příjemně vítala, smála se na nás a ze všech koutů
na nás pomrkávaly naše vlasní úžasné výtvory.

V kalendáři se přiblížilo datum Martina a mne
napadlo, že bychom si s dětmi mohli upéct
svatomartinské rohlíčky. Napřed jsem se zeptala
dětí, jestli si chtějí vyzkoušet pečení. Děti byly
nápadem velmi nadšeny a hned se velmi těšily.
V den pečení se děti nastrojily do zástěrek a
čekaly u válu na těsto, ze kterého budou tvořit.
Každému byl přidělen kus těsta a postupně
z něj děti vyválely plát. Válet těsto je hodně
bavilo a práce byla celkem rychle hotová.
Přistoupili jsme k rádlování čtverečků. Každé
dítě si vykrojilo čtverečky a všechny děti je měly
úplně jiné. Vůbec to ale nevadilo. Už na
spokojeném výrazu tváří dětí bylo vidět, že
nádivka je skvělá.
Děti si vzaly lžičku a začaly klást na čtverečky
těsta tu výbornou nádivku. Nyní přišla na řadu
nejdůležitější a nejsložitější věc, a to balení
rohlíčků. Dětem jsem předvedla, jak na to a ty
se chopily své práce. Myslela jsem, že budu
muset hodně pomáhat, ale opak byl pravdou.
Děti vše zvládaly, sice každý po svém, ale naráz
se začaly objevovat rohlíčky – krásné,
nádhera!!!
Dala jsem je na plech a potom paní kuchařce
k upečení. Celá školka nádherně voněla po
našich ježkovských rohlíčcích. Děti byly velmi
pyšné a už se těšily, jak budou hotové.
Upečené, naskládané na talíř jsem je přinesla
dětem, za jejich zaslouženou práci. Děti
nezaváhaly a začaly baštit. Bylo vidět, že vlastní
práce nejvíc těší a chutná.
Paní učitelko to je dobré, taky si vezmi!
Rohlíčky jsem dětem pochválila a byla jsem
ráda, že se děti nadchly pro tuto práci a báječně
ji zvládly.
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vánočního svícnu. Každé děťátko bylo pyšné na
svůj (rodinný) výrobek a hned také vznikla
malá improvizovaná výstava z těchto dárečků.
Samozřejmě nesměly chybět fotografie. Rodiče
svá dítka fotili nejen během zpívání vánočních
koled a tanečku, ale také právě s vytvořeným
krásným vánočním dárkem, který si pak všichni
odnesli domů.

Vánoční setkání ve Veverkách

Všem rodičům děkujeme za účast na tomto
tvořivém setkání a též děkujeme za vánoční
cukroví, které jste společně s dětmi přinesli.

Vanilka, skořice, hřebíček, sušené ovoce,
cukroví …, jedním slovem vánoce. Třída
Veverek byla vyzdobená sněhovými vločkami a
ledovými rampouchy, samozřejmě v herně svítil
krásný vánoční stromeček, který ozdobily malé
veverky. Tomu všemu předcházela výroba
pozvánky se zasněženou krajinkou na vánoční
setkání.

Zimní olympiáda v MŠ Na Vrcholu
20. února 2018 proběhla v dopoledních
hodinách na zahradě MŠ Na Vrcholu zimní
olympiáda. Účastnily se děti všech čtyř tříd,
které se představily ve svých specifických
disciplínách: hokeji (střelbě na bránu), slalomu,
krasobruslení při reprodukované hudbě a
tandemu na „běžkách“. Následně se u stanovišť
týmy střídaly. Byly posíleny vlajkonoši s
praporem typickým pro svou třídu. Soutěžící
Veverky, Sluníčka, Ježci i Broučci si vyrobili
vlastní sportovní legitimace, do nichž sbírali za
své statečné výkony razítka. Napětí a
dobrodružství v závěru vystřídala odměna. Děti
si po slavnostním vyhodnocení odnášely domů
spolu s diplomy další nevšední zážitek.

Už se stmívalo a všechna světýlka krásně zářila.
Děti byly svátečně oblečené. Všichni jsme čekali
na příchod rodičů a sourozenců, prarodičů,
tetiček, strýčků… Konečně. Chvíle napětí, chvíle
očekávání. Úžasné…, všichni přišli včas. Každá
„veverka“ našla v hledišti svojí rodinku.
Zacinkání zvonečku působilo jako kouzlo.
Třídou se rozezněly vánoční koledy, které si děti
s paní učitelkami poctivě připravovaly.
Následovalo ohromné zatleskání. Po takovém
krásném navození atmosféry nastala hlavní část
vánočního setkání. Každý měl připravené jablko
nebo pomeranč a svíčku. Na stole byly v
mističkách různé druhy sušeného ovoce, voňavé
koření a na malé kousky nakrájené cukrovinky.
Nejen děti, ale i rodiče se zapojili do vyrábění
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Zprávy z ředitelny

Dostali jsme značku„Mezigeneračně”
A co to znamená? Je to ocenění - značka kterou mohou získat školy, školky či zařízení pro seniory,
pokud dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladšími a nejstaršími generacemi. A
protože i naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena, i my už máme svou značku
MEZIGENERAČNĚ. Získaly ji hlavně děti ze třídy Ježků, které už druhým rokem chodí jednou v
měsíci do Domova seniorů v Habrové ulici za babičkami a dědečky.
Celé předávání proběhlo dne 14. února přímo v naší mateřské škole za přítomnosti koodinátorky
projektu, zástupců z radnice, radničních novin a hlavně nejdůležitějších účastníků, tedy dětí. Při
předání jsme obdrželi nejen nálepky, ale také především certifikát. Jsme první mateřskou školou,
která toto ocenění dostala na Praze 3 a jsme celkově 24. Mateřskou školou v celé České republice.
Děti z obdrženého certifikátu a nálepky měly velkou radost a ihned si ji společně s paní učitelkami
šly vylepit na vstupní dveře do své třídy.
Přímo organizace Mezi námi říká o své značce: “Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaložené
práce a energie škol, školek či seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a
výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který
napomáhá sbližování generací.”
Článek o předávání značky Mezigeneračně v naší MŠ je také v Radničních novinách Prahy 3 březen 2018
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hezkých

Velikonoc

tentokrát přidáváme recept na
jidáše:

Postup p ípravy receptu:
Z trochy mléka, mouky, l i ky cukru a dro dí
p ipravíme kvásek, kter po vzejití p idáme do
prosáté mouky s cukrem a petkou soli, p idáme
máslo a loutky ut ené do pěny, podle pot eby
doplníme vla n m mlékem a vypracujeme hladké
nelepivé těsto a necháme kynout na teplém
místě.
Z těsta si nakrájíme kousky, zakulatíme,
uděláme tenké vále ky (asi jako ukazová ek), asi
20cm dlouhé a stá íme do spirálek co je typick
tvar jidá nebo do esí ek, uzl ,ku átek,...
Klademe je na poma těn plech nebo na pe icí
papír, necháme je tě mírně vykynout, pot eme
roz lehan m vejcem a upe eme ve vyh áté troubě.
Po upe ení je tě horké pot eme ma lova kou
rozeh át m hork m medem. Kdo ho nerad, posype
jidá e mou kov m cukrem. Z této várky je asi
45-50 ks - samoz ejmě zále í jen na vás, jak
velké budete dělat - nám to vyhovuje takto.

Suroviny
1 kg polohrubé mouky
30 g dro dí
250 ml (i více) vla ného mléka 120
g másla
100 g cukru krupice
2 loutky s l
1 vejce na pot ení máslo na vymazání
plechu (pe ící papír) tekut med

zdroj: https://www.toprecepty.cz/recept/4531-velikonocni-jidase/
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