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Letní prázdniny utekly jak voda.
Září v mateřské školce patří nástupu nových dětí, které mají v těchto dnech již první měsíc pobytu za sebou. Děti si
zvykají na vše nové kolem sebe a přesto, že se první dny někdy neobejdou bez slziček, postupně to všechno ve školce
zvládnou.
Skutečnost, aby se dětem u nás líbilo a byly spokojené, je tedy tím nejdůležitějším cílem naší práce.
Dvě třídy ve školce (Ježci, Sluníčka), se nám podařilo vybavit novými skříňkami do šaten dětí. Tyto skříňky splňují
požadavky na bezpečnost. Dále se nám povedlo v ložnicích dětí, právě v těchto třídách, pověsit nové závěsy a záclony,
které se svou barevností se dětem velmi líbí.
V září nám počasí dopřálo, a tak jsme mohli hojně využívat zahradu. Děti si tak užily hry na pískovišti, s míči, průlezky
a oblíbené klouzačky. Důraz při výchově klademe na sport. Pro děti je důležité rozvíjet se v oblasti lezení, nácviku
rovnováhy nebo podpory správného formování nožní klenby atd.
Při pracovních a výtvarných činnostech si děti nejrůznějšími technikami tvoří obrázky. Jde např. nanášení barvy
štětcem, houbičkou, lepením. Každá třída má již za sebou první společnou práci, kterou pak vyzdobila svou šatnu.
Děti se seznamují s básničkami, písničkami a určitě je čeká ještě spousta nových her a aktivit, které ve školce
chystáme.
Přejeme si, aby všichni v naší školce byli spokojeni a chodili k nám rádi!
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Horké letní dny uplynuly a třída Veverek opět ožila. Prostředí zútulněné novým nábytkem, kobercem i záclonkami vybídlo k
lákavým hrám, aktivitám, ke kreativním činnostem a další společné práci.
Dětičky přes prázdniny vskutku vyrostly a vyspěly. Nemusejí se už adaptovat, naopak se těší na své kamarády. K řízeným
činnostem přistupují zodpovědněji a (většinou) i klidněji. Grafomotorika nabyla větší jistoty, zlepšil se i slovní projev.
To vše je pozitivním startovním blokem pro naši společnou práci a tvorbu v tomto školním roce. Proto se lze pouštět do
odvážnějších technik a rozšiřovat i prohlubovat své znalosti.
Budeme již moci podniknout více výletů nejen do okolí školky, ale i např. do knihovny, ZOO či Toulcova dvora. Vždyť zaměření třídy
je ekologického charakteru – sázíme a pěstujeme květinky, na zahradě nám vykvetl opečovávaný ibišek, ze semínek se podařilo
vypěstovat bujnou, cizokrajnou papriku, staráme se o zásoby v krmítku pro ptáčky. Pozorujeme změny v přírodě, pracujeme s
přírodninami, ochutnáváme různé druhy ovoce a zeleniny a k procvičování poznatků lze využít i novou interaktivní tabuli. Na
školní zahradě bude též zřízen kompostér, abychom si ukázali, jak lze využít biologický odpad i jeho koloběh.
Čeká nás řada zajímavých akcí a divadel. Nejdůležitější však bude, jak už jsme se přesvědčili, utužování kamarádství, pomoci a
ohleduplnosti, abychom ten vybudovaný pocit vzájemnosti a prima atmosféry společně chránili a těšili se z něj.
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Restaurace "U nezbedných Sluníček"

Co bude dnes dobrého? To jsme si říkali, když jsme šli ráno do školky
kde nás čekala Restaurace "U nezbedných Sluníček". Cesta naším
autobusem okolo celé třídy nás dovedla až k "naší" restauraci. A tam nás
na jídelním lístku čekaly samé dobroty, maliny, ostružiny, granátové
jablko, řepíkatý celer, broskve, hroznové víno, švestky a mnoho dalšího.
A protože nic není snadné, museli jsme si lahůdky zasloužit. A poznat,
co dobrého se podává, nebylo se zavázanýma očima nic jednoduchého.
Ale naše mlsné jazýčky poznaly vše. Odměnou nám byla plná bříška a
nový zážitek.

Ježci chodí do školy na Chmelnici
Ale nebojte se, ještě neusedáme do školních
lavic, ale chodíme si pohrát a vyběhat na nově
zřízené hřiště při ZŠ Chmelnice. Na hřiště
můžeme chodit vždy v pondělí a ve středu.
Nejvíce se líbí velká pirátská loď, se kterou
plujeme až na konec světa. Velmi nás také baví
houpací síť. Tam vždy naskáčeme a některý z
našich kamarádů nás rozhoupe. Moc se nám líbí
cestičky z písku, po kterých můžeme běhat a
schovávat se v bludišti z klád. Protože jsme
kamarádi, nabídli jsme možnost chodit na toto
bezvadné hřiště i ostatním z naší školky. Už se
tam byly podívat všechny třídy a velmi se jim
také tam líbilo.
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Začíná nám podzim u Broučků

Nový školní rok je tady a my, paní učitelky i děti jsme natěšeni na nové zážitky, vyrábění a zkoumání světa.
V září jsme se společně začali poznávat, seznámili se s novou paní učitelkou a novými dětmi. Učili jsme se
pravidlům, která je potřeba dodržovat nejen ve školce, ale i doma a ve společnosti.
Pomalinku k nám přišel podzim a s ním i krásně zbarvená příroda, studenější podnebí a nové možnosti pro
aktivity. Pouštění draků, kaštanová zvířátka a pečení jablečného závinu samozřejmě nevynecháme ;).
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RYC H L É N OV I N K Y Z E
ŠKOLKY
Čtecí babička

Sluníčka mají novou paní učitelku Lucku
Děti mám velmi ráda a ráda jim nabízím různorodé vzdělávací
a výchovné aktivity. S radostí pak pozoruji, jak si vedou a zda je
činnost baví. V mateřské škole pracuji s nadšením. Cítím, jak je
role učitelky v mateřské škole zodpovědná a zároveň kreativní.
S dětmi se setkávám v prostředí třídy Sluníček, kde si
sdělujeme své nápady a dozvídáme se nové informace. Dětem
se snažím každý den připravit ve třídě takové podmínky, aby se
cítili dobře a bezpečně, protože teprve ve chvíli, kdy se cítí
bezpečně, se mohou učit a přijímat zkušenosti, které jim život
přináší.

... "na světě se dějí hrozné věci a tohle bude určitě jedna z nich"
řekla Maková panenka. I tohle jsme se dozvěděli od naší Čtecí
babičky která nás, Sluníčka, navštěvuje každou středu. Babička
Jarmilka za námi chodí z Domova seniorů a každé čtení a
povídání s ní je pro nás zážitek. Rádi se jí pochlubíme, co jsme
za uplynulý týden dělali, co je nového. A naše čtecí babička si s
námi o tom vždy ráda povídá. A my už se zase těšíme na příští
středu.
Ale aby to v ostatních třídách
nebylo líto, čtecí babičku má
i třída Veverek...

O včelařství…
Na začátku září proběhla velká věc. Přijel k nám pan včelař a
přivezl si s sebou včelí úl a věci potřebné k tomu, abychom
mohli chovat včely. Dozvěděli jsme se, jak to vypadá ve včelím
úlu, k čemu slouží plástve a co to je “dýmák”. Každý si domů
odnesl plástvičku z vosku, která krásně voněla. Celé dopoledne
jsme si moc užili a doufáme, že se k nám pan včelař i se svými
včelkami zase přijede podívat.

Jak se u nás ve školce peklo

Už se u nás ve školce stává tradicí, že s příchodem podzimu se
začínají péct samé dobroty. Nevynechali jsme ani tentokárt. Děti
ze třídy Broučků a Veverek si vyzkoušely upéct výborný jablečný
závin a Ježci poprvé zkoušeli, jak chutná karlštejnský koláč. V
každé třídě bylo velmi napilno, všude se krájelo, strouhalo,
míchalo, ale hlavně ochutnávalo. Se zavázanýma očima jsme
ochutnávali a poznávali jednotlivé suroviny - jablka, oříšky,
rozinky a také trošku cukru. Když bylo dílo připravené, dalo se
upéct, to pak krásně voněla celá školka. Na hotových dobrotách
si pochutnaly nejen děti, ale i paní učitelky. Všichni jsme se moc
pochválili, jak se nám to naše pečení povedlo.
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Vážení rodiče,
Dovolte mi, abych Vám v krátkosti podala informaci o naší účasti v programu MŠMT Šablony MŠ Na
Vrcholu, který byl ukončen letos k poslednímu srpnu.
Naše mateřská škola podala k 31.8. 2016 žádost MŠMT, řídícímu orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_023
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní
ose 3 OP) a po procesu hodnocení a schválení získala na období od 1.9.2016 do 31.8.2018 částku
228.208,- Kč.

Získanou finanční podporu EU jsme využili :
1. na vzdělávání pedagogických pracovníků
Všechny paní učitelky absolvovaly 16hodinové kurzy zaměřené na inkluzi, čtenářskou pregramotnost,
matematickou pregramotnost, kde byly proškoleny jak v teoretické části z hlediska legislativy a metod,
tak i prakticky měly možnost získané poznatky vyzkoušet.
V rámci společného vzdělávání se seznámily s problematikou dětí se SVP, tvorbou PLPP a IVP.
Velmi přínosná byla ukázka práce s encyklopedií a praktické vyzkoušení možnosti práce s jednotlivými
texty. Učitelky získaly přehled o vhodných žánrech a autorech knih pro děti.
V semináři zaměřeném na rozvoj předmatematických dovednosti, se kromě tematických okruhů
zaměřených na podporu rozvoje pregramotnosti, obeznámily i s metodou instrumentálního obohacování,
kterou lze aplikovat při práci s dětmi s ADHD, SPU, podprůměrné rozumové schopnosti. V praktické
části si vyzkoušely aktivity pro věkové kategorie od 2-3,5 roku, nebo děti od 3,5 roku do 5 let i starší, šlo
o např. třídění, využití hmatu, při párování přiřazování – hrátky s puntíky, orientaci v prostoru a rovině.
Dvě paní učitelky se zúčastnily semináře Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi, kde získaly
pohled na práci s dvouletými dětmi, jak s nimi jednat, pracovat v prostředí mateřské školy.
V rámci kurzu Prevence logopedických vad byla proškolena jedna paní učitelka, získané dovednosti
začala aplikovat v mateřské škole.
Pedagogické zkušenosti sdílely naše 2 paní učitelky s kolegyněmi - učitelkami z mateřské školy v Praze
2 a v Praze 4, kde získaly bohaté zkušenosti a inspiraci pro svoji další práci s dětmi.
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2. setkávání rodičů s odborníky
V průběhu 2 let se uskutečnilo 12 setkání
28. 3. 2017 - Jak se připravit na vstup mého dítěte do 1.třídy ZŠ (praktické informace ze školy) -Mgr.
Daniela Práchenska, p.uč. ZŠ Chmelnice
22. 3. 2017 - Školní zralost a úskalí před vstupem do 1.třídy (pohled odborníka) – PhDr. Petr Klíma –
ředitel Pedag.psychl.poradny pro Prahu 3
4. 4. 2017 - Podpora řeči dítěte ve věku 3-6let – Mgr. Marie Sekyrková – klinický logoped
11. 5. 2017 –Tvořivá dramatika prostředek komunikace – Mgr. Pavla Kicková – ředitelka MŠ
16. 5. 2017 - Stravování dětí v předškolním věku – Bc. Alena Strosserová - metodik stravování MČ
Praha 3
7.6. 2017 -

Prevence úrazů dětí a jejich bezpečnost – Lenka Hlaváčová Charvátová- OZO v oblasti
rizik a PO

14. 11. 2017-Podpora řeči dítěte ve věku 3-6let – Mgr. Marie Sekyrková – klinický logoped
11. 12. 2017 -První pomoc – Zdravotníci
9. 1. 2018 – Význam rodiny pro zařazení dítěte do společnosti – Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. –
psycholožka
13. 2. 2018 – Šikana a rizikové chování – Mgr. Pavel Klíma – metodik prevence
7. 3. 2018 – Příprava budoucího prvňáčka do školy – Mgr. Daniela Práchenská – elementaristka
24. 4. 2018 – Grafomotorika – Věra Bokrová – ředitelka MŠ
3. metodické pomůcky a hry
Ze zůstatku nevyčerpaných financí na plánované na vzdělávací aktivity, jsme na základě doporučení
odborníků pořídili do mateřské školy materiály na rozvoj a podporu pregramotností , jazykových a
kognitivních schopností dětí.
Závěrem bych chtěla potvrdit, že Šablonami I. jsme neskončili. Od 1.8.2018 nám byl schválen
dvouletý projekt OP Praha –pól růstu a je spolufinancován EU – Kamarádi z velké dálky CZ.
07.4.68/68/0.0/0.0/17_045/0001162 a od 1.9.2018- 31.08.2020 Šablony II pro MŠ Na Vrcholu CZ.
02.3.68/0.0./0.0./18_064/0009586.
Ale o tom zase příště……..
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Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Setkání s odborníkem - tentokrát
na téma:

Zdravá noha u dětí aneb, co můžeme udělat pro zdravé nohy
našich dětí
přednáší Kateřina van der Kamp
20. listopadu 2018
od 16,30 v jídelně MŠ
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