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Zahradní slavnost
aneb rozloučení s
předškoláky

Dne 7. června jsme všichni upírali zrak k obloze na šedivé mraky a za pomoci dosti silného větru jsme se je
pokoušeli odehnat. Zároveň jsme pozorovali, jak venku na zahradě divadelní duo LaLa připravuje vše na velkou
slávu - Zahradní slavnost. V 10 hodin, kdy se začaly scházet děti z jednotlivých tříd a začaly usedat na připravené
lavičky a židle, jakoby zázrakem začalo skrz mraky pokukovat sluníčko.
Divadelní duo LaLa přivítalo všechny děti, ale hlavně předškoláky, kteří nás letos opustí a v září nastoupí do 1. tříd
základních škol. Pro děti byl připravený moc hezký program plný písniček a vyprávění. Děti si zazpívaly v
doprovodu kytary a trochu si zacvičily. Dokonce si dvě předškolačky Ellinka a Viktorka z Broučků zaplavaly :) a
několik dětí se svezlo prázdninovým autobusem, který řídidila předškolačka Alička ze Sluníček.
Závěr Zahradní slavnosti byl famózní a ze všeho nejdůležitější. Každého budoucího školáka čekala zkouška v
podobě úkolu. Děti počítaly, říkaly abecedu, předváděly zručnost a fyzickou zdatnost. Odměnou za splněné úkoly
byly šerpy, které vyrobily paní učitelky jednotlivých tříd. Zelené stuhy s nápisem MŠ Na Vrcholu budou pro děti též
jako vzpomínka na hravý a kouzelný život v naší mateřské škole.
Třída B - Sluníčka: 11 předškoláků
Třída C - Ježci: 4 předškoláci
Třída D - Broučci: 8 předškoláků
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NAVŠTĚVA MLADÝCH MUZIKANTŮ ZE ZUŠ
Ze ZUŠ nám přišli zahrát mladí muzikanti na různé hudební nástroje. Naše děti měly tedy
možnost vidět a především slyšet, jak hraje trubka, flétna, saxofon, housličky, violoncello;
slyšeli jsme i čtyřruční hru na piano… Děti se velmi hezkou formou dozvěděly, co je to
„smyčec“, „dusítko“, z jakého materiálu nástroje jsou a další zajímavosti.
Vybraný repertoár byl atraktivní – např. písnička S.O.S od skupiny ABBA, od skupiny
Beatles Yesterday apod. Společně s hudebním doprovodem jsme si všichni zazpívali „Já
jsem z Kutné Hory“.
Bylo velmi milé vidět mladé, talentované a nadšené muzikanty i naše zaujaté publikum!
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Sportuji, sportuješ, sportujeme
Školková olympiáda na hřišti ZŠ a MŠ Jarov
"Když pořádně zamakáš, pochvaly se vždy dočkáš". S tímto heslem každý den sportujeme a
nemůžeme se dočkat sportovního zápolení kde Sluníčka, Ježečci, Broučci a ABC změří své
síly. Konečně jsme se dočkali. Oblékli jsme si bezpečnostní vestičky a vyrazili na hřiště do ZŠ a
MŠ Jarov. Počasí nám přálo, svaly jsme měli namaštěné, řekli jsme si třikrát hurá a olympijské
hry začaly.
Zdolávali jsme překážkovou dráhu, s kolochodkou jsme
probíhali mezi kuželi, hokejkou stříleli góly, házeli oštěpem a
naší nejoblíbenější disciplínou bylo přetahování lanem. A
aby tam pani učitelky nestály jen tak, přetahovaly se také. Byl
to boj na život a na smrt a diváci fandili o sto šest.
Zkrátka, všichni olympionici zvítězili, všichni byli nejlepší,
všichni získali zlaté medaile a diplomy a společně jsme si užili
krásný den!

Fotbalový turnaj o Pohár Františka Josefa
I.
Ve čtvrtek 18.5. nás čekalo něco naprosto nového. Vybraní jedinci, tedy ti nejlepší fotbalisté,
měli reprezentovat naší školku ve fotbalovém turnaji o pohár Františka Josefa I. V 8:00nás
vyzvedl autobus před školkou a osm zvolených se vypravilo na stadion FC Viktoria Žižkov.
Bylo krásné slunečné počasí a nás tam již čekal mladý fotbalista Erik, který nás provázel celým
turnajem. Staral se nám o pitný režim, opatroval nás, fandil nám a držel palce. Ten den jsme
měli více štěstí v lásce než ve fotbale, ale řídíme se heslem - "není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se". Prohráli jsme ve třech zápasech, ale v posledním nám skvělý brankář tomášek Králík
vychytal nulu. Užili jsme si krásné den plný sportu, bojovnosti a snažení a hlavně jsme byli
jeden bezvadný tým a za to všechno jsme si vysloužili 9. místo a krásný pohár Františka Josefa
I.
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kombinaci s dobrou péčí v rodině. Naučí se zde
sebeobsluze, osamostatní se, ochutnají a
seznámí se s jídly, která se doma běžně nevaří,
získávají imunitu a učí se určitému režimu a
pravidelnosti. Získávají pracovní návyky,
prožívají první úspěchy, neúspěchy, řeší
konflikty. Naučí se respektovat autoritu učitelky.
Základem všeho je však rodina. A co mají děti
umět než jdou do školy? Paní učitelka apeluje,
aby znaly základní barvy, zvládly sebeobsluhu
(zavázat si tkaničky, obléknout se…), aby mělo
doma povinnost a odpovědnost (uklidit hračky,
drobné úkony v domácnosti). Při společném
čase rodiče s dítětem nedělat vše za dítě, být
spolu ale nezametat mu cestičku. Paní učitelka
Práchenská podrobně seznámila s průběhem
zápisu do ZŠ, kdo může poskytnout odbornou
pomoc a co všechno zvážit před vlastním
nástupem do školy.

Setkávání rodičů s
odborníky v rámci
schváleného projektu
MŠMT
V letošním roce se uskutečnilo 6 odborných
besed s rodiči. Poprvé jsme se setkali s
psychologem PhDr. Petrem Klímou, ředitelem
Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu
3, nad tématem „Školní zralost a úskalí před
vstupem do 1.třídy“. Rodiče byli seznámeni, co
vše je nutné udělat, pokud budou žádat o
odklad školní docházky pro své dítě. Přibližně
20% rodičů žádá pro své dítě odklad, ať už z
důvodu jeho psychické, sociální a citové
nezralosti, tělesného vývoje, zdravotního stavu
nebo pracovní vyspělosti. Doktor Klíma
doporučil rodičům jak čelit jednomu z hlavních
úskalí při vstupu dítěte do 1.třídy, únavě (dítě
brzy vstává, poté se celé dopoledne soustředí na
vyučování, případně odpoledne navštěvuje
družinu a poté má ještě nějakou zájmovou
činnost). Na dotaz rodiče jak postupovat, když
je v rodině jedno dítě extrémně pořádné a
druhé hodně nepořádné odpověděl: „Dítě
hodně motivovat a pomáhat mu s úklidem,
chválit ho za to, že uklízí a pokud se ušpiní,
zbytečně ho nekárat.“

S dalším odborníkem jsme se setkali v dubnu na
téma „Podpora řeči dítěte ve věku 3-6 let“.
Logopedka Mgr. Marie Sekyrková pohovořila o
tom, že odborná veřejnost upozorňuje, že řeč a
výslovnost dětí se zhoršuje. Dnešní děti mají
slabší slovní zásobu, horší vyjadřovací
pohotovost, příčiny jsou přičítány nedostatku
času ze strany rodičů, zvýšené hladině hluku,
přemíra různorodých informací s pasívním
přijímáním, sledováním TV bez výchovné
korekce atd. Seznámila rodiče, jak se vyvíjí řeč
dítěte ve třech, čtyřech, pěti a v šesti letech.
Doporučila jak a čím podporovat vývoj řeči a
s l u c h o v é h o
vnímání. Na závěr
rodičům ukázala
velké množství
metodického
m a t e r i á l u , h e r,
knížek
a
o d b o r n ý c h
publikací.

Přednáška „ Jak
se připravit na
vstup mého
dítěte do 1.třídy
ZŠ“
paní
učitelky Mgr.
Bc. Daniely
Práchenské
navazovala již
praktickými
radami
a
informacemi pro rodiče. Zdůraznila, že pro děti
má nesporný přínos mateřská škola – ideálně v
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potravy ve školních jídelnách. Rodiče měli
možnost se seznámit s výživovou pyramidou –
co by měly jíst nejčastěji a pravidelně.
Doporučila střídat ovoce a zeleninu. Podle jejího
vyjádření jedna cukrovinka během dne není nic
škodlivého. Na dotaz zda lze zabránit vaření z
polotovarů odpověděla, že ve školních jídelnách
je snaha vařit z čerstvých surovin, ale ne vždy
to jde, ať z časových či provozních důvodů.

„Tvořivá dramatika prostředek komunikace“
Mg. Pavly Kickové, ředitelky mateřské školy
potvrdila, že dramatika je vynikajícím
prostředkem psychohygieny, má relaxační
účinky, usnadňuje akceptovat sebe a ostatní a je
jedním z prostředků pro rozvoj emoční a
sociální inteligence. Odborníci se shodují v tom,
že v mateřské škole dramatická výchova
pomáhá v navazování kontaktů mezi dětmi,
cvičí soustředěnost, pomáhá tlumit agresivitu
nebo rozvíjet prosociální vztahy. Přiblížila, proč
děti hrají divadlo v MŠ a co jim přináší.
Zdůraznila i důležitost participace rodičů,
společně strávené chvíle nad např. vymýšlením
a výrobou potřebných kostýmů a rodič také
dává dítěti zpětnou vazbu jak je mateřská škola
pro dítě důležitá a že ji rodič bere vážně.
Lektorka se podělila o vlastní zkušenosti s
organizováním divadelních představení v
mateřské škole. Závěrem předvedly děti
dramatizaci pohádky Františka Hrubína
Začarovaný les.

Poslední setkání se uskutečnilo začátkem
června, kdy pozvání přijala paní Lenka
Hlaváčová Charvátová- technik BOZP, PO. Téma
bylo „ Prevence úrazů dětí a jejich bezpečnost“.
Připravila si zajímavou prezentaci, která
obsahovala informace ČŠI o počtu hlášených
školních úrazů, legislativě, vztahující se k této
problematice. Podrobně se zabývala co je školní
úraz, za co zodpovídá pedagog a za co rodič či
zákonný zástupce. Pokud se stane úraz, co
všechno udělat. Přiblížila řešení školních úrazů
a uvedla příklady z praxe. Společným přáním je
spokojené děti, řešení co nejméně úrazů a
bezpečná škola.

Květnové
setkání na
t
é
m
a
„Stravování
dětí
v
předškolním
věku“ s Mgr.
A l e n o u
Strosserovou –
n u t r i č n í
terapeutkou a
metodičkou
stravování pro
Prahu 3 bylo
věnováno
výchově ke
stravování, psychologii stravování, zásadám
racionální výživy, správné technologii přípravy

Touto poslední přednáškou jsme zakončili
cyklus tematických odborných setkání pro
rodiče v rámci projektu Šablony MŠ Na Vrcholu,
registrační
číslo
CZ.
02.3.68/0.0/0.0/16-023/0001682 ve školním
roce 2016-2017.
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učitelek připravili přání, které děti nazdobily a
tatínci dopsali, jak moc mají maminky rádi.

Rychlé novinky ze
školky:
Jak se třída Broučků na chvíli
ocitla v Bradavicích
Jednoho dne ráno jsme v naší třídě našli tajemné
dopisy z Bradavic. Dozvěděli jsme se, že bychom
mohli pomoci ze zakletí dětem ze světa kouzel. Děti
se okamžitě rozhodly, že určitě pomohou a začaly
plnit spoustu úkolů. Našly správné ingredience do
čarovného lektvaru, který pak uvařily. Vyrobily si
každý vlastní kouzelnou sovičku, našly čarovné
figurky Harryho Pottera, kamarádky Hermiony a
sovy Hedviky a nakreslily mapy. Pak jsme se všichni
vydali na výpravu po zahradě, hledali různá

Celé tvořivé odpoledne bylo velmi příjemné a moc
se těšíme, až si jej zase zopakujeme.

Velikonoční dílna s babi Věrou

Báječná babička Věruška nám tentokrát na úvod
přečetla pohádku O kohoutkovi a slepičce. K tomu
měla připravené krásné rekvizity, děti si mohly
kohoutka prohlédnout a sáhnout si na něj. Potom
jsme si všichni dle vlastní fantazie pokreslili
voskovými pastelkami vyfouknuté vajíčko. Prohlédli
jsme si pomlázku a dozvěděli se něco o Velikonocích
z dřívějších časů. Každý poté mohl říci nějakou
velikonoční koledu. Nejdelší básničku nám řekla
babi Věruška…

znamení, našli jsme i prastarý kompas, který nás
nakonec dovedl k pokladu. Ten děti zvláště potěšil,
našly v něm totiž dárečky a dobrůtky pro každého!
Paní učitelka potom převyprávěla část pohádky o H.
P. Společně jsme si pak povídali o důležitosti
kamarádství, věrnosti a odvaze…

Na závěr byly všechny děti obdarované od babičky
uvařenými a nazdobenými vajíčky s malým

Děti byly z dobrodružného dopoledne blažené a
plné dojmů a kdo měl odvahu, tak si nakonec ještě
užil spinkání ve školce přes noc.

Tvořivá dílna pro tatínky ke
Dni matek v Ježcích
Druhou květnovou neděli mají všechny maminky
svátek a proto jim tatínci se svými dětmi připravili
velké překvapení. Ve školce, s malou dopomocí paní
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dárečkem. Děti si své balíčky a vlastní výrobek
radostně odnesly domů.

Ve středu byly
děti celé
natěšené a
tak jsme se
vydali na
c e s t u ,
chvílemi to
bylo napínave,

Babičce Věrušce patří velikánský dík a obdiv za
úžasně připravený program!!!

Den se zvířátky
protože opravují chodníky,
ale naštěstí jsme se v
pořádku k babičkám
dostali.

Tentokrát jsme strávili den ve školce s želvičkou,
morčátky a strašilkami. Některé děti (badatelé)
doma za pomoci encyklopedie nebo internetu
vybádaly, čím se tato zvířátka krmí. Vyrazili jsme
tedy na zahradu najít krmení pro strašilky a našli
jsme ostružinové větvičky. Pro želvičku jsme natrhali
pampeliškové listí. S napětím jsme očekávali, zda to
zvířátka budou jíst. A dopadlo to dobře! Všechna
zvířátka jsme si řádně prohlédli, popsali a porovnali.
Odvážní si nechali po sobě želvičku či strašilku lézt.
Na zahradě jsme pak s nadšením pozorovali, jak
jinak pomalá želvička
umí pobíhat z místa na
místo i rychle.

U domu seniorů na nás
čekala naše koordinátorka
Andulka a my se mohli dát
do tvoření. Tentokrát jsme
si připravili papírové ryby.
Děti i babičky si nejprve
nastříhaly papír na
proužky, které pak slepily.
Nejvíce je, ale bavilo
zdobení rybek... během
chvíle nám vzniklo celé
moře ryb. Poté, co jsme
měli hotovo, předali jsme naše přání a zazpívali
písničky.

Užili jsme si se zvířátky
den plný legrace!

Poslední
setkání s
babičkami v
projektu Mezi
námi pře

Už se nemůžeme dočkat září až se zase s
našima babičkama setkáme.

prázdninami
Již po několikáté jsme se s dětmi vydali do
nedalekého domova seniorů, abychom tam
potěšili místní babičky. Už od pondělí jsme si
povídali, co asi s babičkami budeme tvořit a
jestli tam bude ta "moje" babička. Protože se
přes prázdniny s babičkami potkávat
nebudeme, udělali jsme jim přání, aby si užili
prázdniny. Vše jsme měli nachystané a mohli
jsme vyrazit.
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Vyhráli jsme miniolympiádu
"Děti, jestlipak víte co nás čeká?" A děti moc dobře věděly, jaký nás čeká vyjímečný den. Že si
oblékneme žlutá olympijská trička a dvanáct vybraných olympioniků bude reprezentovat naší
školku na "mezinárodní" olympiádě která se koná na zahradě MŠ Jeseniova. Všichni jsme si
pohráli na zahradě, ale pak nastal čas a všichni soutěžící se zařadili za své kapitány. Vypuklo to!
Paní učitelka z místní školky nás všechny hezky přivítala: "Dobrý den, sportovci z MŠ Na Vrcholu,
z MŠ Na Pražačce a z MŠ Jeseniova. Všechny Vás tu srdečně vítám, naší Olympiádě třikrát hurá!!"
Fotoapáráty cvakaly, všichni byli natěšení a nedočkaví. Rozdali jsme si papíry a tužky a vyrazili na
první stanoviště - skok do dálky do písku.
Všichni skoro létali, byli úžasní. Hokejkou jsme stříleli skoro jako profíci, někdo získal i pět bodů.
Hod na koš se nám sice tak úplně nevydařil, ale všichni se moc snažili a to bylo hlavní. A pak
nastalo to nejdůležitější - překážková dráha. Každý závodil s každým. Ze tří možných jsme získali
dva což je super.
Nakonec přišlo nekonečné čekání na
vyhodnocení výsledků. Pak nastoupila
všechna mužstva za své kapitány a nastal
okamžik pravdy. "Na prvním místě se
umístila MŠ Na Vrcholu". Jupí!!! Nemohli
jsme tomu uvěřit, měli jsme obrovskou
radost. Všichni nám blahopřáli, všem
jsme ukázali diplom a byli jsme pyšní. A
příští rok si to určitě zopakujeme.
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5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU
Kdy si mýt ruce:
vždy po příchodu domů,
po toaletě,
před, při a po přípravě jídla,
před jídlem,
po použití hromadné dopravy,
po kontaktu s předměty užívanými mnoha osobami (peníze, nákupní košíky, vozíky, apod.),
po smrkání, kýchání, kašli,
před a po ošetření poranění,
před a po kontaktu s nemocnou osobou,
po návštěvě nemocnice či lékařské ordinace,
po manipulaci s odpadky,
po kontaktu se zvířaty
apod.

Doba mytí rukou:
Celá procedura zabere 40-60 s!

Jak si správně mýt ruce:
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CELODENNÍ CELOŠKOLKOVÝ VÝLET DO ZEMĚRÁJE
"Hurá! Jedeme na výlet." znělo několik dní školkou... "Kam pojedeme? Jak to
tam bude asi vypadat? Co všechno tam budeme dělat?" na takovéto otázky
paní učitelky odpovídaly než se děti dočkaly středy 31. 5.
Ve středu ráno jsme se všichni sešli ve školce a mohli vyrazit. Jeli jsme
bezvadným zeleným a bílým autobusem. Cestou jsme si povídali, zpívali,
odpočívali, koukali se z okýnek, ale hlavně, jsme se už nemohli dočkat až tam
budeme. Jen, co jsme vystoupili z autobusů, čekali na nás a měli pro nás
připraveno spoustu atrakcí. My jsme po cestě byli hladoví, a tak jsme si
nejprve dai svačiny, které nám daly maminky. Hned poté jsme se mohli vydat
na cestu. Nejprve do Dětské vesničky Hrejkov, kde jsme si bezvadně pohráli,
vyzkoušeli si, jaké to je asi být pekaři, zkusili jsme pumpovat vodu uprostřed
na návsi. Dále jsme museli proběhnout bludištěm z kůlů, abychom se dostali k
mohyle, tam jsme si poslechli, jak to dříve chodilo, když už jsme byli na té
výpravě do historie, prošli jsme si i středověkou osadu, kde byly moc milé
paní, které nám vyprávěly, jak lidé dříve žili.
Pak už
jsme měli oběd - řízek s bramborem, to byla, ale dobrota. Po obědě jsme si
chvilinku odpočali, abychom mohli vyrazit na stezku naboso. V Zeměráji totiž
můžeme dopřát nohám odpočinek a mimořádný smyslový zážitek. Na 1 km
dlouhé stezce byly naše nohy masírovány chůzí po trávě i lesní stezce, šiškách,
klacíkách a jehličí, písku i blátu, mohutných balvanech i drobných
valouncích, chlazeny vodou i stinným loubím keřů, provoněny loukou.
Jednotlivé úseky jsou vytvořeny z mnoha druhů přírodních materiálů. I přes
lehké obavy některých dětí jsmě celou stazku krásně zvládli a moc užili. Pak
už na nás čekaly autobusy a my už se těšili domů, jak budeme vyprávět, co
všechno jsme zažili. Počasí nám přálo, a tak pláštěnky, které jsme měli s
sebou jsme ani nepotřebovali.
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Zprávy z ředitelny

Vážení rodiče,
během letních prázdnin bude mateřská škola z důvodu rekonstrukce zavřená.
Dovolte mi, abych Vám tímto popřála klidné letní prázdniny, mnoho krásných zážitků s dětmi a 4. září se
budeme na Vás a Vaše děti těšit. Dětem a jejich rodičům, kteří odcházejí do základní školy přeji v dalším
životě mnoho úspěchů.
Mgr. Jana Vaníčková
ředitelka školy
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OTEVŘENÁ KNIHOVNA
od 01. 06. 2017
ZAHRADA
MŠ NA VRCHOLU
Jak otevřená knihovna funguje? Bez průkazky a poplatků, formou
samoobsluhy. Knihy do ní věnují sami čtenáři. Knihu si vyberete
přečtete, poté jí můžete vrátit nebo si jí nechat a místo ní dát jinou
knihu. Do knihovny lze dávat dětské, ale i "dospělácké" knížky.
Stav knížek v knihovně by měl být v přirozené rovnováze.
Nemůžeme čekat, že tu najdeme nejčerstvější knižní novinky nebo
drahé odborné učebnice a příručky, ale to ani není účel naší
knihovny. Naše knihovna by Vám měla hlavně zpříjemnit cestu do
práce a nebo se třeba vrátit do dětských let.
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