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Pro Veverky zimní spánek

Dětičky se též orientují v řadě logických her a

neplatí

cvičení,

Po vánočních oslavách, přípravě cukroví

posloupnosti

které
děje,

předpokládají
souvislostí

chápání
a

dalších

logických odkazů.

vlastními silami, výzdobě třídy, dílničce s

K zimnímu období ale také patří divadlo. To za

rodiči, besídce i hře na Tři krále, nastal

námi pravidelně do školky dojíždí, ale i my mu

mrazivý leden.
Veverky však nezahálejí ani v zimě, vždyť i toto
období má svá specifika, jichž lze využít ke hře,
poznávání a rozšiřování obzorů a obzůrků všech
dětiček.
A tak nejen dovádíme na sněhovém popašku, jež
se snažíme z plných sil využít ( což předpokládá
zvládání náročného vrstvení teplého oblečení),
ale i ve třídě lze „ bruslit“ a „lyžovat“, stačí jen
trocha fantazie.
Zkrátka

jsme

prostoupeni

zimní

náladou,

sledujeme její znaky, plynutí měsíců, dnů i
teplotních

rozdílů,

což

zaznamenáváme.

Povídáme si o životě zvířátek, o jejich zimním
spánku i o těch, kteří mu nepodléhají. Ti po sobě

chodíme naproti, třeba do žižkovské Vozovny.

ve sněhu zanechávají typické stopy a jsou

Zbývá se chystat na masopustní veselí, které je

vděčni, v tomto pro ně nevlídném období, za

už za dveřmi. Osvěžíme si proto tradice tohoto

každou dobrůtku od nás.

období, předělu mezi vánocemi a velikonocemi

U klavíru zpíváme s takovým nasazením, až na

a zatančíme si v pestré spleti masek, jež rozvíří

oknech třídy tají rampouchy. Při nácviku básní o

nejen třídu, ale i celou školku…

sněhulácích, sáňkovačce a meluzíně dbáme na

Ale o tom zas příště..

správnou výslovnost a artikulaci.
A výtvarná oblast? Ta nabízí nekonečnou škálu
inspirací na zimní téma. V jemné motorice děti
učinily značný posun, tak tedy vystřihujeme,
lepíme,

navlékáme,

modelujeme

a

hlavně

kreslíme a malujeme…zkrátka tvoříme a za
výsledky své práce se vskutku stydět nemusíme.
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Výlet na Vítkov
Společně jsme si s dětmi prohlíželi knížky o
Praze, četli jsme pověsti, vyráběli mapu, ale
ten krásný výhled na vlastní oči nám chyběl. A
tak jsme vyrazili pěšky na vrch Vítkov.
Na cestu nám krásně svítilo sluníčko
a kilometry utíkaly. Zpívali jsme,
dávali si hádanky a pozorovali vše
kolem nás. „Kdy už tam budeme?“
byli někteří netrpěliví. Ale nakonec
to stálo za to. Pohled na Jana Žižku
na koni byl úchvatný, dokonce jsme
mu zarecitovali básničku. Když jsme
vystoupali po schodech na ochoz,
byla to nádhera. Prahu jsme měli jako
na dlani. Televizní věž, Pražský hrad,
Petřínská rozhledna… Dokonce jsme
zazpívali
několika
vlakům
odjíždějícím z Hlavního nádraží,
zkrátka
všechno
bylo
super.
Abychom si trochu zasportovali, dali
jsme si závody v běhu, pouštěli draka
a cestou zpátky si vyprávěli, co se
nám nejvíce líbilo. Nožičky nám
šlapaly výborně, ale bříška už měla
hlad a tak hurá do školky! Ve školce
jsme si pak vyrobili Jana Žižku na
koni a tak jsme měli vzpomínku stále
na očích. Moc jsme si to užili.
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Paní učitelka z Ježků

Řídící postavení mívají většinou původní profesí
učitelky/lé, kteří následně absolvovali manažerský
kurz.

vypráví o stáži ve Švédsku
Cílem návštěvy ve Švédsku bylo poznání

Celoživotní vzdělávání pedagogů hradí
zaměstnavatel a mimo to hradí veškeré
vzdělání pedagogů obec nebo stát.

či nahlédnutí do školství.
Předškolní vzdělání ve Švédsku je
pro děti od 1 roku. V 6 letech
postupují do předškolní
třídy a v 7 letech
nastupují
do

Ve Švédsku se klade velký důraz
na to, aby děti byly maximálně
soběstačné. Velký důraz se
klade
na
ekologii,
používání IT techniky a
skupinovou práci.

školy.
Dle
švédských
zákonů má každé
dítě
právo
na
předškolní
vzdělání.
Rodiče platí školné na
základě výše jejich platů. Do
školného jsou zahrnuty i teplé
Zápisy do školek probíhají po celý

obědy.
rok.

Práce s dětmi se řídí obecně závaznými pravidly
jako je v ČR školní vzdělávací plán – ve Švédsku je
Lpfó 98 (Laroplan for forskolan – Curriculum for
the pre-school).
Děti pobývají hodně venku, mají k tomu vše
uzpůsobeno (např. sušičky na oblečení v šatnách
dětí).
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami se do
mateřských škol integrují bez dodatečných nákladů
pro rodiče.
Pedagogové pravidelně analyzují, jak děti postupují,
co se jim daří, nedaří a jak funguje kolektiv.
Školky zřizuje obec nebo soukromý subjekt podobně
jako u nás. Školky, které nejsou zřízené obcí jsou
více pod kontrolou školní inspekce.
Předškolní

pedagog

ve

vysokoškolské vzdělání.
asistentky a pomocnice.

Švédsku
Učitelům

musí

mít

pomáhají

Pro práci ve školkách typu Montessori je třeba mít
ještě roční kurz, který se studuje na vysoké škole.
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strašidelných hostů nezůstal pozadu a všichni se
pustili do ochutnávání skvělých pokrmů a
nápojů. Plná bříška strašidýlka zklidnila, takže
poklidně probírala svoje dojmy a vyměňovala si
recepty na kouzelné lektvary, oděvy, hůlky a jiné
strašidelné nutnosti. Pak už byl čas jít se
nadýchat čerstvého povětří. Čarodějnice
nastartovaly košťata, bílá paní prošla zdí, někdo
se přemístil v prostoru a čase. A najednou byla
zahrada plná veselých hravých dětí. I když kdo
ví, kouzla číhají na každém kroku.

„Bubáčkovské
dopoledne“ ve třídě
Broučků
Kdo měl chuť a odvahu, mohl přijít v
masce nějaké „strašidelné“ bytosti.
Ve třídě se tedy hned od rána začala scházet
naprosto ojedinělá vybraná společnost
čarodějnic, čarodějů, upírek a upírů. Navštívil
nás také kostlivec, pavoučí muž, duch, který
vyděsil i paní učitelku a svou přítomností
nás poctila i vznešená bílá paní. Protože
být nadpřirozenou bytostí není lehká
věc a nenáleží jen tak někomu, museli
přítomní hosté dokázat, že si svoji
nadpřirozenost zaslouží. Aby
ukázali, že svoje kouzla dobře
zvládají, dostali za úkol ve
strašlivě krátkém čase postavit
neuvěřitelně vysokou věž nebo
děsivý hrad. Zvládli to skvěle,
spolupracovali, starší a
zkušenější radili, prostě
všichni se ze všech sil snažili.
Dalším úkolem naši výjimeční návštěvníci
měli dokázat svoji odvahu tak, že balancovali na
děsně vysokém laně (chůze po laně). Nenašlo se
jediné strašidýlko, které by se tohoto úkolu
neúčastnilo. Všichni projevili obrovskou odvahu
a obratnost. Následovaly projevy. Každý
návštěvník přednesl svůj příspěvek a předvedl
svoje nejnovější kouzla a vychytávky. Divoký rej
nastal ve chvíli, kdy začala hrát hudba z filmu
„Ať žijí duchové“. Všichni se dali do tance nebo
alespoň do pohybu, který tanec připomínal
velmi, velmi vzdáleně, ale to samozřejmě k
běsnění bubáků a strašidel neodmyslitelně patří.
Zklidnění nastalo ve chvíli, kdy všichni přítomní
ucítili vůni hostiny, kterou pro ně připravily naše
šikovné maminky. Na stolech bylo spoustu chuti
a oku lahodících lahůdek, takže žádný ze
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„Rychlé novinky ze
školky“

Okolo nás projížděly kočáry tažené koňmi,
barevné obchůdky ze všech stran, co více si přát.
V muzeu se nám věnovala velmi příjemná a milá
paní průvodkyně. Vyprávěla nám, mohli jsme si

Výstava

vše prohlédnout a dokonce jsme si vhodili minci

Betlémů na

a betlémy ožily. Bylo to fantastické a mělo to

Karlštejně

nádhernou atmosféru. Nakonec jsme vylezli až

Sluníčka se už

na půdu a tam nás čekalo překvapení. Tma,

nemohla dočkat.

osvícený betlém a pověst o narození Ježíška i jak

Výlet za Prahu

to bylo v podhradí. Ale to ještě nebylo všechno.

autobusem, to bude

V dílničce děti z marcipánu tvořily, vařily,

něco. Sportovní

fantazírovaly a hodovaly. A co jsme nezvládli

oblečení, batůžek se svačinou a hurá na

zbaštit, odvezli jsme si domů. Cesta autobusem

Karlštejn! Zima byla veliká, ale chůze do kopce

proběhla v pohodě, ale jinak se nám do zpět do

nás opravdu zahřála. Muzeum bylo okouzlující a

školky vůbec nechtělo. Z výletu jsme si přivezli

výhled na Karlštejn dokonalý, zkrátka pohádka.

skvělé zážitky. Bylo to super.

JAK JSME SE S VEVERKAMI VYPRAVILI NA POLÁRNÍ MISI
Pro mě to byla první výprava, a tak jsem byla ráda, že se jí mohu zúčastnit s tak
zkušenými „Veverkami“. Polárníci mě velmi hezky přijali mezi sebe. Myslím,
že se z nás stal skvělý tým, v kterém vládne kamarádská atmosféra. Dolaďujeme
si pravidla mezi sebou a snažíme se o vzájemnou spolupráci. Dokonce jsem byla
pochválena od náčelníka polárníků, že jsem se naučila jména účastníků mise tak
rychle. Ještě bylo třeba naučit se poznávat polárníky se zahalenými hlavami
jejich polárního oblečení. To bylo důležité, když jsme uskutečňovali tréninkové
výpravy po okolí MŠ. Druhý stupeň náročnosti spočíval v tom, poznat polárníky podle jejich identifikačních obrázků.
Konečně nastal den D. Když jsme se ráno všichni shromáždili v táboře, mohli jsme se společně vydat na posilující a
výživnou svačinku. Bylo třeba se pořádně zasytit, abychom měli sílu celou výpravu úspěšně uskutečnit. Samozřejmě,
že před jídlem jsme si dali protahující cviky, které si polárníci sami zvolili. Všichni jsme měli stále úsměv na tváři a
těšili jsme se.
Důležité bylo určit to, kam výprava bude směřovat. Společně jsme si na velké mapě ukázali, kde je severní pól, kudy
cesta povede apod. Hlavně jsme si pověděli, jaká zvířata tam žijí, která bychom mohli případně potkat. Nejvíce
zvědaví jsme byli, jestli potkáme zde žijící Eskymáky. Pro ucelení jsme si upřesnili i informace o jižním pólu a pak
jsme si honem nasadili čepice a výprava mohla začít!
První překážkou nám byly praskající ledové kry, proto jsme se museli plížit po břichu (přitahování rukama po
lavičce), abychom nespadli do žádné prolákliny. V dálce jsme zahlédli iglú, tak každý vzal na přivítání kus ledu a
přidal ho k iglú. Eskymáka jsme v iglú pozdravili po eskymácku – „aluu“ a dále jsme pokračovali přes nerovný terén,
kdy jsme museli přeskakovat z jedné nohy na druhou. Během výpravy jsme samozřejmě doplňovali tekutiny, protože
výkony byly náročné. V poslední části výpravy nás zaskočila tlupa medvědů, kterou bylo potřeba zahnat sněhovými
koulemi. Protože polárníci jsou velmi zkušení střelci, tak jsme medvědy brzy zahnali. Výprava se vydařila a budeme
se těšit na nová dobrodružství.
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Ježíšek ve Sluníčkách

divadelní představení Vivat Kompostela, které
pomohlo dětem pochopit, že slupky z ovoce a
zeleniny jsou cenným materiálem pro přírodu a tím
pádem i pro nás. Děti ze třídy Veverek a Ježků mají
za sebou skvělý environmetální výukový program na
téma Bioodpad, ve kterém se dozvěděly, jak se
správně kompostuje, co vše do kompostu patří a
nepatří. Podívaly se, jaký hmyz lze v kompostu najít.
Avšak nejvíce děti asi zaujalo zkoumání žížal pod
lupou. Děti si z dopoledne odnesly mnoho poznatků.
Pokud se budete chtít i vy zapojit do kompostování a
nosit do MŠ bioodpad, určitě máte tuto možnot, ale
prosíme nejprve se poraďte s paní učitelkami ze tříd

I do Sluníček přišel letos Ježíšek a přinesl dětem pod
krásný vysoký smrk plno dárečků. Předtím, než nás
obdaroval, však měly děti plné ruce práce – zdobily

Veverek nebo Ježků, co vše do bioodpadu patří.

stromeček a věšely na něj jednu ozdobu za druhou.
Také se připravovaly na společné posezení s rodiči a
pilně se učily básničky, písničky a vánoční koledy.
Učily se také hrát správně na hudební nástroje,
vnímat rytmus a sladit nástroj se zpěvem. Vánoční
posezení s rodiči se tak hezky vydařilo a všichni si
užili na setkání vánoční pohodu. Kromě toho paní
učitelka Katka připravila pro děti nádherný „Štědrý
večer“ ve školce, který byl prolnut vánočním
duchem, stoly byly prostřeny bílým ubrusem, na
něm vyskládané talíře s cukrovím, které přinesly
rodiče. Svíčky v oříškových skořápkách plavaly na
hladině vody a děti si za poslechu vánočních koled a
vůně františka mohly pochutnávat na cukroví. Na
závěr pak děti mohly zkusit držet prskavku, ze které
nemohly spustit oči, jak se jim to líbilo.

Bioodpad není odpad
Naše mateřská škola se zapojila do projektu
„Bioodpad není odpad“ financovaným Magistrátem
hlavního města Prahy. V rámci projektu jsme si
pořídili dřevěný dvoukomorový kompostér Jery
DUO s pozorovacím oknem, díky němuž se děti
mohou podívat, co se v kompostéru děje během
procesu kompostování. Dále u nás také již proběhlo
7
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Vnímání času– umí vyjmenovat čtyři roční období a
co je pro ně význačné, umí vyjmenovat dny v týdnu,
rozlišit ráno, v poledne, večer, včera, dnes a zítra.

ZPRÁVY Z ŘEDITELNY
Vážení rodiče,
Vánoce jsou pryč, máme zase nový rok a
dětem – předškolákům brzy
nastane
významný den, a to zápis do 1. třídy základní
školy. ZŠ v Praze 3 přijímají podle spádových
oblastí, podle místa bydliště.
Zápisy na školní rok 2019-2020 se budou
konat ve dnech 3. a 4. dubna.

Společenské
Vrstevnické vztahy– dokáže navázat kontakt s
vrstevníky, hraje si s kamarády, umí se rozdělit,
přijmout pravidla hry a dodržovat je, spolupracovat se
skupinou dětí, zapojit se do kolektivní hry, ustoupit
slabšímu dítěti, neubližuje druhým dětem.
Respekt k autoritě- dokáže poslechnout pokyny
rodiče, paní učitelky či jiné osoby, které byla pověřena
péčí o dítě, odpovídá na otázky, naslouchá druhým,
umí se dohodnout.
Slušné chování - umí pozdravit, poprosit,
poděkovat, dodržuje další dohodnutá pravidla
chování, i když je to pro něj náročné.

Jaké dovednosti by měly děti zvládat
před nástupem do školy?

Citové
Samostatnost– zvládne odloučení od rodičů pod
dohledem jiné osoby, dokáže plnit samostatně úkoly
přiměřené věku a schopnostem, dosáhnout
přiměřeného cíle bez pomoci dospělého.
Odolnost- dokáže zvládnout prohru, neúspěch,
vyrovnat se s odmítnutím.
Sebeovládání - dokáže přiměřeně kontrolovat své
city a impulzy, je schopné odložit splnění svých přání,
dokáže si slušně říct o naplnění svých běžných potřeb,
drobné konflikty umí vyřešit domluvou - ne pláčem.

Řeč - dítě umí správně vyslovovat všechny hlásky,
mluví ve větách, gramaticky správně, dokáže
smysluplně vyjádřit myšlenku, používá minulý a
budoucí čas, zná své jméno
a příjmení, jména rodičů a sourozenců, umí
pojmenovat a vysvětlit běžné věci a jevy kolem sebe,
dokáže převyprávět jednoduchý příběh, pohádku,
přednést básničku nebo písničku.
Grafomotorika- správně drží tužku, plynule nakreslí
jednoduchou kresbu člověka, domu, zvířete i s
důležitými detaily, dokáže napodobit jednoduché
tvary, čáry, smyčky.
Lateralita– dává přednost pravé nebo levé ruce, při
kreslení již nestřídá ruce.
Matematická představivost– umí napočítat do 10,
dokáže sčítat, odčítat a rozdělovat do 6, rozliší základní
geometrické tvary, roztřídí předměty podle velikosti,
barvy, tvaru, seřadí prvky od nejmenšího po největší.
Zrakové vnímání– rozlišuje základní barvy a jejich
odstíny, určí rozdíly v podobných tvarech a to i
zrcadlově obrácených, pozná stejné tvary, složí obrázek
z několika částí.
Sluchové vnímání– určí první písmenko ve slově,
dokáže rozlišit podobně znějící, ale odlišná slova,
dokáže vytleskat počet slabik ve slově.
Vnímání prostoru– rozlišuje pojmy pravá, levá,
nahoře dole, vepředu, vzadu, blízko, daleko.

Pracovní
Pozornost – dítě se dokáže zhruba 15 min. soustředit
i na stereotypní a méně zajímavý úkol, dokáže
dokončit započatou práci, pokud je adekvátní jeho
věku, vydrží u hry, kterou si zvolí, dokáže si samostatně
hrát.
Sebeobsluha- umí se samo svléknout, obléknout
včetně obuvi, dodržuje hygienické návyky - obslouží se
na toaletě, umí se vysmrkat, umýt si ruce před jídlem;
má osvojené stravovací návyky.
Pořádnost– umí si po sobě uklidit hračky, oblečení,
roztřídit věci na přidělená místa, ukládat věci do tašky,
zvládá drobné domácí práce - úklid nádobí, vynesení
koše, ustlání postýlky, prostírání, skládání oblečení, ...
Aktivita- je zvídavé, má zájem o poznávání nových
věcí, o pohyb, těší se na školu.
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