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MŠ NA VRCHOLU PODZIM - ZIMA 2021

Zprávy z ředitelny 
Vážení rodiče, 

po kratší odmlce přinášíme další číslo našeho 
školního občasníku Lentilky. 

Během této doby se nám podařilo uskutečnit 
řadu významných akcí a aktivit, ale také jsme 
se museli vypořádat s věcmi a okolnostmi 
nepříjemnými. 

K těm příjemným, ale náročným, bych ráda 
zmínila, že se podařilo během července a 
srpna 2020 vybavit budovu nového 
pracoviště  Buková 26 nábytkem, hračkami a 
pomůckami. Pro 90 dětí, přijatých v 
květnovém zápise, se podařilo zajistit zcela 
nový kolektiv zaměstnanců – 8  učitelek, 1 
chůvu a 1 asistentku, 3 kuchařky, vedoucí 
školní jídelny  a  3 uklízečky. 

1. září 2020 jsme všichni přivítali nové děti – 
ve třídě Berušky děti dvouleté, v Housenkách 
a Včelkách děti věkově smíšené 3-6let a ve 
čtvrté třídě děti 3-6leté, kterým jsme nabídli  
Montessori vzdělávání. Za přítomnosti 
zástupců zřizovatele MČ Prahy 3 jsme toho 
dne v Bukové slavnostně přestřihli pásku a 
tím tedy definitivně zahájili nový školní rok 
2020-2021. 

Na pracovišti MŠ Na Vrcholu byl školní rok 
2020-2021 zahájen plynule, paní učitelky 
společně s dětmi staršími, které pokračovaly 
již z loňského roku, přivítaly nově příchozí 
děti. Adaptace těchto nových dětí probíhala 
ve všech čtyřech třídách –  Broučci, Ježci, 
Sluníčka, Veverky.

Letošní školní rok 2021-2022 jsme zahájili s 
nadějí, že bude lepší a budeme moci s dětmi 
pracovat, jak jsme zvyklí. Podařilo se, že obě 
pracoviště Vrchol a Buková má společné 
nejenom ředitelství, ale i společnou kuchyň.  
Od letošního září vaří paní kuchařky jak pro 
děti a zaměstnance z Bukové, tak i pro děti a 
zaměstnance z Vrcholu. Na stránkách tohoto 
dvojčísla najdete fotografie, které dokládají, co 
je dětem nabízeno ke stravě. V neposlední řadě 
se musíme pochlubit, že ve třídě Broučků Na 
Vrcholu bylo během prázdnin vyměněno 
osvětlení, což má velký přínos pro lepší práci a 
celkový vzhled třídy. 

 Plánované aktivity – plavání, divadla, výlety, 
společné akce dětí a rodičů nám v minulém 
školním roce pokazil COVID 19 a téměř celý 
rok jsme se potýkali s opatřeními Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva školství a 
tělovýchovy. Byl to pro nás velmi obtížný rok 
poznamenaný karanténami, rouškami, 
dezinfekcí a v neposlední řadě uzavřením 
mateřských škol….. 

Všichni jsme si byli vědomi náročností této 
doby, proto jsme se snažili alespoň trochu 
nahrad i t mate ř skou ško lu ve va š i ch 
domácnostech. V době uzavření školek, na 
našich webových stránkách, paní učitelky 
připravovaly pro děti aktivity, které mohly 
samostatně zvládnout, rozdělené podle 
náročnosti – pro mladší děti a pro předškoláky. 
Nezapomněli jsme ani na děti s odlišným 
mateřským jazykem, i tyto děti měly své úkoly 
a aktivity. Velmi přínosné a přijaté s nadšením 
bylo online setkání paní učitelek s dětmi, 
samozřejmě za pomoci rodičů a za to patří 
velký dík všem zúčastněným. 
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Je toho opravdu hodně, co bych o našich mateřských školách chtěla napsat, ale to zase příště…… 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za zodpovědně odváděnou práci, všem 
rodičům za vstřícnost a spolupráci a také dětem, které nás rozveselují svojí bezprostředností a 
dojímají upřímností. 

Protože se blíží adventní čas a pro mnohé z nás nejkrásnější období roku, dovolte mi popřát všem 
klidné svátky vánoční, co nejvíce společných chvil se svými nejbližšími a hodně zdraví, štěstí a 
pohody v novém roce 2022.  
         Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka  

Ohlédnutí za školním rokem 
2020-2021
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Laskavá pravidla Veverek 
V novém školním roce předškoláci z Veverek přivítali mezi sebe 13 nových 
spolužáčků. 
Díky vstřícné a kamarádské atmosféře se malá Veverčátka snadněji učí pravidla 
třídy a zvykají si na program bez větších problémů. Úsměvná nálada straších 
spolužáků, kteří jim jdou příkladem, jim v tom jistě pomáhá. 
V současné době klademe důraz především na hygienu, sebeobsluhu a ohleduplnost 
k ostatním i celému svému okolí, což ekologické zaměření třídy v sobě zahrnuje. 
Péče o vlastní záhonky, pěstování bylinek, kompostování, pozorování zvířátek či 
třídění odpadu, k čemuž jsou děti vedeny, vedle zdravého životního stylu, buduje v 
malých kamarádech „čistý“ a férový přístup k celému světu. Kdo nepodvádí přírodu 
a společnost, jíž je součástí, nepodvádí ani sám sebe. 
S tím souvisí i postoj vůči ostatním – omluva za přehmat, přímost, vzájemnost. Ale i 
řadu dalších hodnot lze v dětech posilovat nenásilnou formou – láskou k mluvenému 
slovu, vztahem k hudbě, výtvarným vyjádřením jako emocionální výpovědí malého 
človíčka. Vždyť v dnešní době je laskavé a pozitivní atmosféry tolik třeba.
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Jak začala Sluníčka 
Září v mateřské školce patří nástupu nových dětí a ve třídě Sluníček tomu nebylo jinak. Září je za 
námi a děti si ve třídě zvykly. Všichni jsme kamarádi, učíme se novým věcem i když bez 
počátečních slziček se to občas neobešlo. :-)  

Počasí bylo letní, takže jsme nejvíce času trávili na zahradě, procházkami a také návštěvou 
blízkého parku Židovské pece. Hrajeme různé hry, klademe důraz na pohyb nebo sportujeme, jak 
se dá. Trénujeme hod na cíl, rovnováhu a běh. Výtvarnou činnost se snažíme oživit pokaždé jinou 
technikou a cílíme na rozvoj jak hrubé, tak jemné motoriky. S dětmi také zpíváme a učíme se 
nové písničky, při kterých používáme hudební nástroje jako triangl, rumba koule, ozvučná dřívka, 
foukací harmoniku nebo činely. Nezapomněli jsme také na nové tematické básničky a hry. 

Snažíme se, aby se děti ve Sluníčkách cítily vždy dobře, byly kamarádi, pomáhaly si a měly se 
rádi.
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My Ježci …… 
Začátek nového školního roku jsme s dětmi přivítali opět s úsměvem, s plnou energií, 
vzpomínek z léta a hlavně touhou být opět spolu a zažít spoustu zábavy. 

Přivítali jsme mezi nás nová Ježčata, která mají za sebou v novém prostředí první 
týdny s novými kamarády a kupu nových zážitků. U některých se první dny ve školce 
bez slziček neobešly, ale postupně společnými silami vše zvládáme. Vzájemné poznávání 
nových kamarádů provádíme formou hry, která dá každému příležitost být sám sebou. 
Proto začátek školního roku je ten nejlepší čas, kdy zakomponujeme do výuky hry, 
které jsou orientovány na posilování vztahů ve skupině. 

Pěkné počasí v září nám umožnilo využívat zahradu s herními prvky, kde měly děti 
nejraději -míčové hry a hry na pískovišti.
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Adaptace u Berušek 

Nástup dítěte do MŠ bývá zlomový okamžik nejen v životě dítěte, ale i jeho rodičů. Je to 
okamžik, kdy si rodiče uvědomí, že jeho dítě dospělo do věku, kdy už může samostatně 
pobývat mezi svými vrstevníky.  
První dny v naší MŠ byly velice náročné, protože v naší třídě Berušek jsou převážně 
dvouleté děti, jedná se o batolící věk. 
První dny byli s dětmi v MŠ rodiče a chodili před obědem domů. Děti si mohly do MŠ vzít 
svojí oblíbenou hračku. Další dny, kdy už děti zůstávaly v bez rodičů, neodtrhávaly jsme je 
násilím, ale snažily jsme se je zajímavým způsobem zabavit, aby jejich odchod vůbec 
nezaznamenaly. Přesto některé děti projevovaly své pocity dupáním, válením se po zemi a 
křikem.  Přestože rodiče na začátku školního roku dostali informace, stejně to v realitě 
dopadlo jinak. 
Někteří rodiče byli nejistí a jejich děti to vycítily a plakaly, jiní se rozloučili, ale pozorovali 
děti přes skleněné dveře a děti je často viděly. Rodičům jsme odborně vysvětlily, že o jejich 
dítě bude dobře postaráno a podařilo se nám společnými silami odbourat strach, dát 
dětem pocit jistoty a bezpečí.
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V první fázi adaptace si děti zvykaly na prostředí MŠ, na odloučení od rodičů a sblížení 

se s průvodkyněmi a kamarády. Snažily se zvyknout si na rytmus dne a opakující se 

aktivity – svačinka, hygiena, elipsa.. 

Poznávaly práci s pomůckami a jejich pravidly pro používání. Na začátku roku byly 

alfou a omegou aktivity z oblasti praktického života. 

Praktický život podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, opatrné zacházení s různými 

předměty. Vede k soustředění a zklidnění dítěte. 

A čemu že se děti věnují v oblasti praktického života? Přeci všemu, co je vázáno na běžný 

život dítěte. Je propojením mezi domovem a školou. Děti se zde připravují na fungování v 

domácnosti, k rozvoji péče o sebe i o ostatní, o své zdraví. 

Jaké jsou to tedy aktivity? Např. nalévání čaje do hrníčku, otírání stolů, vytírání 

podlahy, umývání oken nebo nádobí, oloupání a nakrájení ovoce a zeleniny, namazání 

chleba. 

Některé děti již byly tyto aktivity schopné zvládnout po 14 dnech ve školce. 

Jednoho dne, když šly děti spinkat, tak si svlékly oblečení a daly si ho na židličku. A co 

to nevidíme? Jeden chlapeček měl krásně složené věci do komínku. 

Byly jsme překvapené a ptaly se ho, zda ho to naučila maminka nebo se to naučil v jiné 

školce, ale on nám udiveně odvětil, že jsme mu to přeci včera ukázaly :) 

Děti také moc bavilo, když jsme z natrhaných bylin (máty, meduňky, červeného jetele, 

měsíčku lékařského, sedmikrásek, levandule) vařili bylinkový čaj. Napřed jsme 

poznávali bylinky a potom se děti vzájemně obsluhovaly, nalévaly malou porcelánovou 

konvičkou čaj do čajových šálků, degustovaly různé druhy čajů a hodnotily, který jim 

nejvíce chutná. 

Jak jsme začínali v 
Montessori
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Pečení jablečného štrúdlu 

V měsíci říjnu jsme se seznámili se základními 
druhy ovoce. A tak jsme se společně s dětmi 
rozhodli, že se dáme do pečení. A co jiného 
zvolit, než klasiku v podobě jablečného 
štrůdlu se skořicí a ořechy. Na pečení štrůdlu 
se děti podílely vlastní iniciativou - jablka 
škrábaly, strouhaly a pokládaly na připravené 
těsto, posypaly ořechy, vanilkovým cukrem a 
skořicí. Těsto zabalily s pomocí paní učitelky 
a potřely rozšlehaným vajíčkem. Nakonec 
jsme štrůdl odnesli paní kuchařce a čekali, až 
se upeče. Za chvíli se školkou nesla vůně a my 
jsme netrpělivě čekali, až  štrůdl vychladne. 

Po vychladnutí děti odnesly štrůdl domů 
rodičům, aby se mohly pochlubit, jak se jim 
pečení povedlo. Jablečný štrůdl byl zkrátka 
výbornou sladkou pochoutkou. 
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Cvičení s „Jablky“ a vaření 
kompotu Housenky 

Ve čtvrtek, 1. října, jsme si s dětmi v komunitním 
kruhu povídali o podzimu, podzimních plodech a 
dozrávání ovoce. 

V rámci ranního cvičení jsme si s dětmi udělaly 
rozcvičku s tématem „Jabloňka“. Každé z dětí 
mělo v ruce barevný plastový balónek, který 
znázorňovalo jablko. Nejdříve jsme s ním běhali, 
na signál měly děti zastavit a sednout si na 
lístečky, které byly po třídě rozmístěné, poté 
třídily balónky podle barev. Vytvořili jsme také 
dvojice a v sedu roznožném jsme si balónek 
kutáleli, děti to velice bavilo a další dny chtěly 
aktivitu zopakovat.  

Po svačině přišla na řadu řízená činnost. Na stole 
měly děti připravené ovoce v misce – švestky a 
jablka – poznávaly ovoce-kdo věděl, řekl název. 
Dále jsme si řekli, že švestka má uvnitř pecku a že 
jablíčko má jadříčka, stopku a bubáka. Potom 
jsme si vysvětlili, jaké máme pomůcky – misku, 
nůž-ostrý pro paní učitelku, příborový-pro děti, 
prkénko, okrajováček na jablka a hrnec, do 
kterého nakrájené ovoce budeme dávat. Děti byly 
poučeny o bezpečnosti práce s nožem a škrabkou. 
Většinu jablíček oškrábala paní učitelka a děti 
krájely na menší kousíčky. Zároveň vždy krájely 
jen dvě děti, ostatní se dívaly či mohly 
vypeckovávat švestky, které se později zpracovaly 
nožem. Děti také ochutnávaly čerstvé ovoce, které 
jim moc chutnalo. Po nakrájení veškerého ovoce 
ho vložily do hrnce, zalily pěti sklenkami vody a 
vhodily celou skořici, ke které si mohli přivonět.  
Pracovní místa u stolečků si každý kamarád po 
sobě uklidil hadříčkem a kyblíkem s vodou. Hrnec 
s ovocem jsme poslaly výtahem do kuchyně paní 
kuchařkám, které nám kompot uvařily. 

Po obědě jsme uvařený kompot ochutnaly, děti 
byly spokojené a dopolední práce se jim líbila.     
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Halloween v Broučcích 

Začátek týdne se v Broučcích nesl v Halloweenském duchu. Děti byly seznámeny s tradicí 
Halloweenu. S dětmi jsme v pondělí a úterý vytvořily dýně a netopýry z papíru. Ve středu 
21.10 proběhla akce Strašidelné dopoledne, na kterou se všechny děti už od začátku měsíce 
těšily. Děti přišly už z domu převlečené v různých kostýmech. Také jim rodiče přinesli drobné 
občerstvení. Paní učitelky měly pro děti připravené různé zábavné soutěže a aktivity. Děti si 
zkusily s dopomocí učitelky vydlabat dýni. Na závěr dopoledne proběhla promenáda masek a 
mini diskotéka. 
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