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mám ještě moc malé a nešikovné ruce, nechtělo jsem rozlít mléko z 
mého hrnku. 

…mám krátké nožičky, zpomalte prosím Vás, nemohu s Vámi udržet 
krok. 

…nebijte mě, když si chci osahat něco, co je lesklé a pěkné – nechápu to. 

…dívejte se na mě, když Vám něco říkám, dáváte mi tím najevo, že mi 
nasloucháte. 

…moje city jsou snadno zranitelné, nehledejte na mě po celý den chyby 
– nechte mě, abych se párkrát spletlo bez toho, abych si připadalo hloupé 
a neschopné. 

…nečekejte, že postel, kterou ustelu nebo obrázek, který namaluju, bude 
hned dokonalý, mějte mě rádi za to, že to zkouším. 

…pamatujte, že jsem dítě, ne malý dospělý, někdy nerozumím tomu, co 
mi říkáte. 

…mám Vás tolik rádo – mějte mě proto rádi jen za to, že jsem – ne kvůli 
věcem, které dokážu. 

                                                                   

 Vaše dítě 
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Jaro u Veverek 
Po zimě, která nám vlastně příliš dlouhá nepřipadala, vždyť jsme si ji zpestřovali různými zábavnými 
akcemi, kdy naše kombinézy zářily na bílé peřině zahrady, přišlo voňavé jaro. 

Jaro se dá pozorovat pětadvaceti různými páry očí a každý si všimne něčeho jiného. 

Při procházce nejen vyrážejících květinek, ale i slunících se kočiček či pejsků, kteří nás už z dálky 
zdraví štěkotem. Chodíme ve dvojicích, všímáme si změn přírody a vše hlasitě komentujeme..:) Své 
postřehy zkoušíme vyjádřit různými výtvarnými metodami – kreslíme, malujeme, lepíme i trháme a 
obratnost prstíků se zlepšuje. Často máme tolik nápadů, že rozezvučí celou třídu. 

Jaro jsme přivítali barvením kraslic, výrobou slepiček či setím semínek. Řeřicha i hořčice se nám krásně 
zazelenala a krášlí parapety oken, zatímco my sledujeme její růst a poctivě zaléváme. 

Jeden z tatínků nám zbudoval na zahradě záhonek, kde jsme vysadili cizokrajnou plodinu, jíž jsme si 
ze semen nechali vyklíčit. Na zeleninové plody jsme moc zvědaví. Další z tatínků se postaral o výrobu 
nového krmítka, jíž jsme přihlíželi a teď už nám zdobí terasu. Ptáčkům sypeme pravidelně zob a z 
okna školky je plni úžasu pozorujeme. 

A další aktivity? Absolvovali jsme na zahradě čarodějnický rej, klání ve čtyřech různých disciplínách, 
kdy jsme si v maskách kouzelníků a divoženek pěkně zasoutěžili . 

Školní rok utekl velmi rychle, my jsme už starší a šikovnější a na nejisté pohledy, s nimiž jsme v září 
mířili ke školce, vzpomínáme s nadhledem. Vystřídal je úsměv, pocit jistoty a sounáležitosti s tou naší 
fajn partičkou. 
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Tak jako v loňském roce jsme se opět s dětmi 
vydali prozkoumat řemesla, na která se učí o 
něco starší holky a kluci než jsme my. 

Dozvěděli jsme mnoho zajímavého o práci 
pokrývače nebo zedníka. Viděli jsme 
akrobatickou chůzi malíře pokojů na štaflích a 
co dělá pan sklenář, tak už si ho nebudeme 
plést se sklářem. U truhlářů jsme zatloukali 
hřebíky a tak už můžeme pomáhat doma 
tatínkovi. 

Cílem naší návštěvy bylo poznat a prohloubit 
naše znalosti o řemeslech. Už se těšíme, až se 
zase za učni podíváme. 

Tak jaká kouzla a čáry nás dneska čekají? Namalované obličeje, rozcuchané vlasy, krásné paruky a 
klobouky, úžasné kostýmy s roztodivnými zvířátky, zkrátka čarodějnice jak vyšité! Když jsme se 
všichni sešli, tak jsme se vzájemně představili, udělali jsme si módní přehlídku, zatančili jsme si, 
pojedli dobroty, popili zázračné lektvary, trochu zakouzlili a vyrazili na čarodějnické klání. Na 
zahradě nás čekala napínavá podívaná a 
zapeklité úkoly! Do kouzelného kotlíku 
jsme házeli míčky, zázračný lektvar jsme 
přelévali ze lžíce do kelímku, prolézali jsme 
tunel plný pavučin a různých nástrah a 
přeskakovali jsme neviditelný oheň. Užívali 
jsme si báječný, zázračný den plný kouzel, 
legrace a smíchu. Když jsme všechno 
snědli, vypili a prostě už jsme nemohli, 
zazvonil zvonec a kouzlům byl konec! 

Slet čarodejnic ve Sluníčkách

Za řemesly v OU Jarov
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Než jsme ale začali péct, udělali jsme spoustu práce. Naše zlaté maminky nám přinesly 
jablíčka a ořechy, my už jsme si jen mohli připravit vše, co je na závin potřeba. Potom jsme si 
všichni vyzkoušely, jak se strouhají jablka, pomouční vál a každý si vyzkoušel vyválet těsto. 
Legrace jsme si užili, když jsme se pokoušeli odhadnout, kolik jablek bude asi potřeba, kolik 
nadrtit ořechů, zda-li budou stačit hrozinky či je třeba přidat. Dětem se moc líbilo, jak voní 
vanilka i skořice a s chutí vyzobaly přebytky dobrůtek. Ale to nejlepší přišlo nakonec. 
Provoněná celá školka a povedený závin. A tak jsme si všichni pochutnali po obědě na 
dezertu, který jsme si udělali sami. Mňam  

Pečeme u Broučků

RYCHLÉ NOVINKY ZE ŠKOLKY 

Čarodějnický rej 

Poslední dubnovou středu, v předmájovém čase, 
čarodějnický slet neminul ani školku Na Vrcholu. Po 
zahradě zde rejdila dobrá stovka malých čarodějů a 
čarodějnic vybavených nezbytnými klobouky, hůlkami i 
košťaty. Všechny čtyři třídy pod vedením zdatných 
čarodějnic z řad pedagožek absolvovaly kouzelná klání na 
jednotlivých stanovištích. Zdolávaly přeskok přes 
papírovou vatru, prolézaly pavučinovým tunelem, neminul 
je ani hod čarovnými koulemi do klobouku, anebo závod se 
lžicí plnou lektvaru. Slunečné počasí klání přálo, a tak se 
družstvům příliš nechtělo zpět do školky, kde na ně čekala 
odměna v podobě žánrového občerstvení od maminek. 
Vyčarovat magický den se zdařilo. Stačilo nadšení, fantazie 
a bezprostřední smích, který dokáží vykouzlit jen děti.



�6

Když jsme dorazili na místo, čekala na nás moc 
milá paní průvodkyně. S tou jsme se podívali do 
expozice o rybách a rybnících, prolezli jsme 
bobří norou a viděli také živého kapra. 

Když jsme snědli svačinu, mohli jsme se vydat 
na další putování a to do světa gastronomie, zde 
jsme se podívali, jak se vařilo v pravěku a 
postupem jsme se dostali až do kuchyní našich 
babiček. Také jsme se dozvěděli, jak správně 
stolovat a dokonce jsme si vyzkoušeli obracet 
palačinky.  

Než jsme vyrazili do školky, podívali jsme se 
ještě na výstavu traktorů a vyzkoušeli si, jak se 
ovládá bagr, není to totiž vůbec jednoduché a 
tak jsme raději naskočili na dětské traktůrky a 
projeli se po připravené dráze.  

Cestou jsme se podívali ještě na dvorek, kde 
byla voliera se slepicemi a holubi hřivnáči, vedle 
bydlela kraličí rodina.  

V muzeu bychom vydrželi mnohem déle, ale už 
na nás čekal voňavý oběd a rodiče. 
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Olympiáda mezi školkami 
"Když pořádně zamakáš, pochvaly se vždy 
dočkáš" a hlavně "není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se". Žili jsme tím každý den až jsme se 
konečně dočkali. Navlékli jsme žlutá trička a 
vyrazili do boje. Dorazili jsme na zahradu MŠ 
Jeseniova a říkali jsme si, co nás dnes asi čeká. 
Byli jsme napnutí a nemohli jsme se dočkat. Paní 
ředitelka Luhanová uvítala týmy MŠ Pražačky, 
Balkánu, domácí tým MŠ Jeseniova a samozřejmě 
i náš. Jako první disciplína nás čekal štafetový 
běh. Získali jsme báječné dva body a dařilo se 
nám skvěle. Skok do dálky byl úplně super, 
Robinek skočil 2,2 metru. Fantazie! Trochu jsme 
se posilnili, odpočinuli si, a šli bojovat dál. 
Střelba na bránu i hod do koše byly také na 
jedňičku. A pak už jsme jenom čekali, jak to 
dopadne. A je to tady - máme stříbro!!! Půl bodu 
od zlata. Rozdali jsme si diplomy, medaile, 
odměny; a hurá zpět do školky. 

Ježci v Zemědělském muzeu 

V krásných červnových dnech jsme se vydali s 
dětmi na menší výlet do Zemědělského muzea.  

Děti dorazily ráno v dobré náladě a s batohy na 
zádech a malou svačinou v nich, jsme se mohli 
vydat na cestu.  

Společně jsme si pověděli, jak se chovat v 
tramvaji a pak už se jelo. Cesta nám pěkně 
ubíhala a my si povídali, co všechno tam asi 
uvidíme.



Školní výlet na Kolínsko – za mašinkou i na zámek 

Letošní školní výlet proběhl na samém konci května v horký letní den a účastnily se ho všechny třídy 
v hojném počtu dětí. 

 Malí turisté, vybavení batůžky, absolvovali dopoledne jízdu řepařskou úzkokolejkou poháněnou 
parní lokomotivou. Byla to velmi příjemná cesta, při níž bylo z otevřených vagónků možné pozorovat 
mezi poli dovádějící srnky, zajíce i bažanty. Děti sledovaly pana výpravčího i strojvedoucího celého od 
sazí, zatímco jízdenku si nechaly označit kleštičkami sympatické paní průvodčí. 

Po tomto dobrodružném zážitku následoval oběd. Posilněny řízky se děti vydaly na návštěvu zámku 
Kačina. Rozlehlá bílá stavba s obrovskou zahradou lákala už z dálky. Náš zájezd se rozdělil na dvě 
skupiny, z nichž si každá paralelně měla možnost prohlédnout jednotlivá tematická zákoutí zámku. 
Děti se seznámily  se sklepením, které sloužilo k uskladnění ovoce a zeleniny, s kuchyní, prádelnou i 
mandlovnou včetně starobylého vybavení, prošly stájemi a navštívily i řadu dalších zajímavých 
prostor, jež jim poodkryly tradiční hospodaření. Zážitkem byla i výstava historických kočárků a 
pokojíčků pro panenky. 

Odpoledne se autobusy vydaly na cestu zpět, při které se nejeden znavený výletník nechal ukolébat 
po statečně zdolané várce zážitků.  

A počasí? Jako na objednávku – vždyť pár minut po předání dětí těšícím se maminkám slunný den 
vystřídala dešťová přeháňka. Výlet se vydařil a děti strávily den v přírodě plný nových poznatků. 
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Zprávy z ředitelny 

Vážení rodiče, 
Provoz v naší mateřské škole končí v pátek 29. června.  Opět se 
přivítáme v pondělí 3. září 2018. Tento den také poprvé přijdou 
děti, které byly přijaty v květnovém zápise a současně i noví 
pedagogové do třídy Sluníček a Broučků.  

Rodičům dětí, které odcházejí do 1.třídy ZŠ nebo se stěhují 
děkujeme za spolupráci a všem za pochopení při řešení krizové 
situace ve školní jídelně, odkud odebíráme jídlo. Z hygienických 
důvodů se dosud nepodařilo uvést kuchyň do provozu, ale v září 
již bude všechno v pořádku. 

Informace o změně v platbách za úplatu a stravné ve školním 
roce 2018-2019 jsou sice v šatnách dětí, přesto si dovolím 
rekapitulaci: 
Úplata    1000,-Kč – platba do 15. v měsíci  ( 1.platba do 15.září, 
poslední  do 15.června)  
Stravné -  děti 3-6leté : 700,-Kč, děti s OŠD :750,- Kč (1.platba do 
25.srpna, poslední do 25.května). Variabilní symboly a číslo účtu 
se nemění. 

Milí rodiče a děti, 
do konce školního roku zbývá jen pár dní, prázdniny jsou přede 
dveřmi, a tak mi dovolte popřát všem hezké léto, příjemnou 
dovolenou, dětem spoustu nových zážitků a pěkných chvilek, 
strávených společně s vámi s rodiči. V září se na vás těšíme….. 
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Krásné léto plné slunečných dnů, Vám  
přeje  

Mgr. Jana Vaníčková   
a celý kolektiv MŠ Na Vrcholu 


