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Nový školní rok u 
nás ve školce

Veverky Broučci

Ježci
Sluníčka

Berušky Housenky

Montessori

Včelky
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B r a m b o r i á d a u 
Veverek 
Celý říjnový týden probíhal u Veverek v 
duchu brambor. Na začátku padla základní 
otázka, kde rostou brambory? S dětmi jsme 
si ukázali na obrázku rostlinu bramboru 
obecnou, na němž bylo vidět hlízy, jak jsou 
ukryté v zemi. Poté jsme si už mohli 
zasoutěžit ve vykopávání brambor a jejich 
sběru. Děti svému družstvu nezapomněly 
fandit a slovně ho podporovat (viz. foto č. 1).  

Podle piktogramů jsme se naučili známou 
říkanku „Princeznička na bále“ a aby 
princezně z říkanky nebylo líto, že nemá 
svoje korále, tak jsme je z vykopaných 
brambor princezně natiskli. Každý volil barvy 
podle své fantazie a tak si myslím, že by 
princezna mohla být spokojená. 

Děti si přinesly bramboru do soutěže Miss 
brambora. Nejdříve jsme si s nimi ale 
pořádně zacvičili. Mezi bramborami jsme 
běhali slalom, přeskakovali je, posílali jsme si 
je pod nohama, vozili je na trakaři apod. 
Nakonec jsme si řekli básničku „Brambora“. 

Konec básničky nám evokoval vymýšlet další 
pokrmy, které z brambory můžeme připravit. 
Vzpomněli jsme si na hranolky, bramborovou 
kaši, bramborový salát,  knedlíky, chipsy 
apod. Děti si mohly prohlédnout kuchařku, 
která obsahuje pouze recepty z brambor, a 
aby se o tom přesvědčily, tak namátkově jsme 
si některé recepty četli. Vyzkoušeli jsme si 
zdramatizovat posílání  „horké“ uvařené 
brambory. Děti se do situace vcítily a všichni 
bleskovou rychlostí bramboru posílaly pryč, 
aby se nespálily. Pro zajímavost jsme si 
předávali i velmi „těžkou“ bramboru, kterou 
nemůžeme unést a naopak i bramboru, která 
je velmi lehká jako peříčko.  

  Po všech aktivitách se děti už nemohly dočkat, 
až začne soutěž o nejzajímavější bramboru. 
Každé dítě mělo 2 dřevěné kolíčky, které mohlo 
přiložit k bramboře, jež považovalo za 
zajímavou. První místo obsadila batáta, kterou 
některé děti viděly poprvé. O první místo se 
batáta dělila s krásnou červenou bramborou ve 
tvaru srdíčka. Vítězné kousky jsme si vystavili v 
šatně a ocenili diplomem Miss Brambora. 
Následující den jsme si brambory znovu 
prohlíželi a pokoušeli se zjistit, co nám 
brambora připomíná. Fantazie dětí nemá 
hranice a společně jsme usoudili, že bychom z 
brambor mohli vytvořit ježečky, kteří hledají 
nějaký pěkný úkryt na zimu. Podařilo se nám s 
pomocí špejlí, krepového papíru a pohyblivých 
očiček vytvořit krásnou ježčí rodinku, která se 
zabydlela u nás v šatně, aby nás každý den 
mohla ráno přivítat a dětem tak připomenout 
naši „bramboriádu“ (viz. foto 2). 
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Usměvavá Sluníčka 
Třída Sluníček je plná fajn dětí. Starší děti, které už do naší třídy chodily v minulých letech, mezi 
sebou vřele přivítaly nové mladší kamarády. Učíme se k sobě chovat hezky, pomáhat si navzájem 
a hlavně být všichni kamarádi. Také díky tomu proběhla adaptace malých dětí bez větších 
komplikací a všechny děti se ve školce cítí vítaní a chodí do školky rádi a s úsměvem. 

S dětmi se soustřeďujeme na sportovní aktivity, kreslení, malování, práce s různými materiály, 
učíme se různé hry, básničky nebo písničky. Vše formou hry, aby aktivity děti co nejvíce bavily. 
Často pořádáme různé třídní akce, karnevaly a tematické aktivity, které mají u dětí vždy velký 
úspěch. Chodíme rádi na procházky a objevujeme svět okolo nás. Ze všeho nejraději však mají 
děti volnou hru, která probíhá hlavně v odpoledních hodinách buď ve třídě, nebo na školní 
zahradě či terase a díky které se zároveň nejlépe poznáváme, učíme se spolu vycházet a 
komunikovat. 

MŠ NA VRCHOLU PODZIM - ZIMA 2021
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Ježci v novém školním roce  
Do třídy Ježků nastoupilo 25 dětí, z toho 11 kluků a 14 holek.  
Některé děti měly kamarády ve školce z loňského školního roku, na nové děti čekala ve školce 
adaptace, tzn. zvyknout si na nové prostředí s novými kamarády. 
Většina dětí se velmi rychle adaptovala, děti se naučily vydržet několik hodin bez maminky a 
dalších blízkých osob, být samostatné. 
Část dětí přišlo s obavami a uronilo i pár slziček, ale nakonec si v novém prostředí všechny zvykly 
a seznámily se s novými kamarády. 
Děti zvládly vše na jedničku, jsou velmi uvolněné, pohybově zdatné a je vidět, že velmi rády cvičí. 
Baví je zpívání, výtvarná činnost, pečení, seznámení se s novými písničkami a básničkami. 
Jsou velmi zručné.  
Společně jsme již zvládli vyrobit ježka z brambory, vystříhat podzimní dekorace pro výzdobu 
třídy, upéct si brambory a  Karlštejnský koláč s jablky. 
Také kreslily vodovými barvami a začaly malovat obrázky, kterými si vždy ozdobíme šatnu dětí. 
Pro děti máme naplánováno spoustu zajímavých akcí a věříme, že se nám vše podaří zrealizovat a 
hlavně, že děti budou spokojené a do školky budou chodit rády. 
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Začíná podzim u Broučků 
Nový školní rok je tady a s ním spousta nápadů, tvořivých her a všechno, co školka nabízí. 

My, paní učitelky jsme začaly s dětmi pracovat a vytvářet podmínky pro další všestranný rozvoj. 
Pomalinku k nám přišel po létě podzim a s ním i tvůrčí možnosti, nové zážitky a zkoumání světa. Menší 
děti se seznamovaly s barvami a malováním. Vyprávěli jsme si společně, co se děje na podzim s 
přírodou i se zvířátky. Zahráli jsme si společně s dětmi pohádku „Budka v poli“. Děti si namalovaly 
spoustu tematických obrázků jablíček, ježků, medvědů, vlaštoviček. Menší děti se seznámily s další 
tvůrčí aktivitou- prací s plastelínou. Zkusily si vymodelovat podzimní ovoce a zeleninu. Podzim u 
Broučků začal dobře 
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Vycházka do lesa s Beruškami 
Podzim je v mateřské škole oblíbené téma, „pestré“ na činnosti s dětmi. 

Povídaly jsme  si o podzimu a učily se jeho znaky (fouká vítr, prší, padá listí..).  Podzim  
jsme zahrnuly do výtvarných činnost ( podzimní strom, obrázek ježka). Učily jsme se a 
napodobovaly lesní zvířátka. 

Jednoho podzimního dne se vydaly s dětmi na vycházku do lesa sbírat přírodniny. 

Děti jsme motivovaly tím, že jsme si na obrázku ukázaly a vysvětlily, co jsou přírodniny 
a k čemu slouží. 

Cestou do lesa jsme sbíraly barevné listí ze stromu a zpívály písničky s podzimní 
tématikou. V lese jsme společně nasbíraly šišky, jehličí, kaštany, žaludy… 

Děti měly z nasbíraného materiálu radost. Cestou do školky děti nejvíce zaujala veverka 
skákající z větvičky na větvičku. 

MŠ NA VRCHOLU PODZIM - ZIMA 2021



 18

Piknik s rodiči v Malešickém lese 
V polovině října jsme se rozhodli, že uspořádáme piknik pro rodiče a děti.   

 Rodiče to měli i trochu jako bojovku, museli podle mapy najít místo srazu.    

Sešli jsme se všichni na piknikovém místě v Malešickém lese. Zde jsme připravili 
piknikové deky na sezení a na lavičky kolem ohniště jsme naaranžovali občerstvení, 
které vyrobili doma rodiče, většinou za velkého přispění dětí. Proto některé děti nechtěly 
své krabičky s dobrůtkami ani otevřít 😊 ))  Po přivítání a připravení občerstvení jsme 
začali ochutnávkou všech doma vyrobených dobrůtek od řepových, mrkvových, 
oříškových koláčků a šátečků, až  po slané šnečky a jiné tvary. Vše bylo proloženo oříšky, 
ovocem a krásně nakrájenou zeleninkou. 

Když se děti dostatečně občerstvily, začaly na stromech hledat a plnit připravené úkoly s 
podzimní tématikou. Děti poznávaly listy ze stromů, podzimní plody, ale také musely 3 x 
oběhnout DUB,no… a najděte DUB, když je les plný stromů 😊  

Na závěr děti s rodiči vytvořili krásné přírodní mandaly a obrazy. Nakreslili si obrázek  
klacíkem na zem a potom ho vyplňovali kamínky, listy, šiškami, žaludy a tak podobně. 

Tento den jsme si všichni velice užili – děti,rodiče i my- průvodkyně. Určitě ho zase 
někdy zopakujeme. 
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Halloween u Včelek 

V měsíci říjnu jsme se pustili do projektu “Cestujeme po zeměkouli”. Procestovali jsme celý 
svět a jako poslední jsme si nechali Ameriku a její tradice a svátky. Mohli jsme si tedy u nás 
ve třídě oslavit i známý svátek Halloween ve stylu karnevalu. Třídu jsme si tematicky 
ozdobili, pověděli jsme si o tradicích Halloweenu v Americe a samozřejmě jsme přišli v 
děsivých kostýmech, ve kterých děti byly k nerozeznání. Do třídy nám přiletělo několik 
čarodějnic, upírů, kostlivců a dokonce i děsivý pirát. Zasoutěžili jsme si v kostýmech, 
překonali jsme strašidelné překážky a vyhodnotili jsme si tvůrčí soutěž, která probíhala celý 
měsíc. Výherci dostali sladkou odměnu a mohli jsme se pustit do přípravy čarodějného 
lektvaru. Jen co jsme sehnali všechny ingredience, tak jsme si namíchali kouzelný lektvar, 
který všechny čarodějnice, mumie a další strašidla proměnil zpět v hodné děti a mohli jsme si 
spolu zase krásně hrát. Děti si Halloween moc užili a stejně tak i paní učitelky a moc se 
těšíme na další akci, která nás čeká. 
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Povídání o Třešňovce s Housenkami 

Dne 18.října jsme se s dětmi v šatně vybavili reflexními vestami a vyrazili jsme na Vrch 
Třešňovka, někdy označována jako Višňovka v Praze – Hrdlořezích. Tento sad byl v roce 
2015 prořezán a vyčištěn od mnoha tun komunálního odpadu. Bylo zde vysazeno kolem 
400 nových ovocných stromů a každý rok v září a říjnu se zde pase smíšené stádo ovcí a koz 
ohraničené elektrickým ohradníkem jako jedna z forem péče o sad. Zajímavostí je, že stádo 
je prospěšné nejen okusem vegetace, ale i rozrušováním drnů kopýtky. Děti byly poučeny, že 
na elektrický ohradník nesmí sahat a se zájmem pozorovaly zvířata, jak se pasou, válí v 
trávě nebo drbou o stromy. 

Když jsme si zvířata dostatečně prohlédli, vydali jsme se směrem k místu zasypaného 
bunkru protiletecké obrany, což zajímalo především chlapce. Na tomto místě je umístěna 
růžice „Severka“ se směry a vzdálenostmi k nejvyšším horám. Z tohoto místa je krásný 
výhled na část Prahy a děti se nemohly vynadívat na různé výškové budovy a jeřáby, které 
bylo vidět. Procházka se dětem velice líbila, stromy měly nádherné podzimní barvy a 
dokonce nám přálo i počasí a sluníčko. Za odměnu, že děti dokázaly zdolat tak velký kopec, 
jsme se cestou do školky zastavili na Pirátském hřišti, kde si mohly pohrát na pískovišti, 
kolotoči a na prolézačkách. 
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R yc h l é z p r áv y z e 
školky 
Dlabání dýní u Broučků 

 Vydlabaná dýně již k podzimu tak nějak 
patří. Je to zkrátka krásná dekorace. Protože 
se naše třída Broučků v tomto roce zaměřuje 
na polytechnickou výchovu, proto jsme 
zařadili tuto činnost i do práce v naší třídě. 

Dýni do naší třídy přinesli rodiče a potom 
jsme se společně s dětmi pustili do práce. 

V průběhu dlabání dýně děti zjišťovaly, jak 
vypadá dýně uvnitř, jak voní, jaká má 
semínka a celou strukturu dýně si mohly děti 
osahat. 

Protože šlo o docela náročnou práci, stále 
jsme museli mít na pozoru, aby se někdo při 
dlabání nezranil. Všechny děti se do práce 
zapojily a každé dítě aspoň kousek 
vydlabalo. 

Dlabání nás moc bavilo a výsledek naší 
společné práce se zdařil, z čehož měly děti 
velkou radost. 

Do vydlabané dýně jsme dali svíčku, a už se 
děti mohly kochat a zároveň pochlubit 
svouprací, na kterou byly patřičně hrdí. 

Den jsme si společně pěkně užili. 

 Začátek školního roku u Veverek 

Třídu Veverek počátkem školního roku 
opanovalo 17 nově přijatých tříleťáčků-naše 
čtyři holčičky si musí hýčkat zbytek chlapců. 
Starší děti se jich kamarádsky ujaly a pomohly 
seznámit se s chodem třídy, prostředím i 
„veverčími pravidly“. 

Děti po zvládnuté adaptaci začaly procvičovat 
jemnou motoriku (úchop tužky, práci s 
papírem, barvami i přírodninami), hrubou 
motoriku- cviky s říkadly, orientaci v prostoru a 
osvojily si i první básničky a písně u klavíru. 

Ekologický charakter třídy zahrnuje nejen vztah 
k přírodě a okolí a ohleduplné jednání, ale i 
péči o záhonky včetně kompostování, čehož se 
děti se zájmem zhostily. 

Když opadl prvotní ostych a zavládlo spontánní 
kamarádství, dětičky začaly projevovat své 
individuální schopnosti v každodenním 
řízeném programu. Oblíbenými se staly 
výtvarné činnosti plné kreativity, fantazie i 
experimentování s přírodními materiály, které 
podzim nabízí. Třeba dýňování letos proběhlo 
netradičně. Každoroční vydlabávání nahradila 
tvorba dýňového skřítka. Děti, dle své 
nápaditosti, použily klacíky, kaštany, jablíčka či 
žaludy, ale i suchou trávu, listy a větvičky, aby 
tak vznikly veselé dýňové tvářičky, které nyní 
zdobí vstup šatny. 

Čeká nás řada dalších aktivit, jež se budou pojit 
s adventním časem a které společně pomáhají 
naladit u Veverek pohodu a kamarádství ve 
třídě, které jsou dnes tolik důležité. 
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Září a říjen je za námi… 

Září a říjen jsme si ve Sluníčkách velice užili. 
Nejen, že jsme ve školce poznali spoustu 
nových kamarádů, ale také už jsme se stihli 
dozvědět a naučit spoustu zajímavých věcí.  

Září proběhlo hlavně v duchu nových 
přátelstvích a poprázdninových setkání. Hráli 
jsme různé seznamovací hry, prozkoumávali 
nové prostředí školky a seznamovali se 
navzájem se všemi dětmi a paní učitelkami. 
Vyzdobili jsme si třídu společnými třídními 
výrobky, které nám připomínají, že jsme tu 
jedna parta. Mladší děti se naučily také 
pracovat s různými druhy výtvarných 
pomůcek, jako jsou temperové barvy, lepidla, 
nůžky a podobně. Samozřejmě každý úspěch 
je u nás odměněn pochvalou, takže děti měly 
pokaždé velkou radost, že se naučily a 
zvládly pro ně něco dosud nového. A to je 
pro paní uč itelky i děti ta největš í 
odměna. :-) Myslím si, že září jsme zvládli na 
jedničku s hvězdičkou a v říjnu jsme v tom 
pokračovali. Hlavním tématem bylo dozvědět 
se něco o zvířátkách.  

Tematický blok s názvem ‘‘Zvířátka jsou 
kamarádi jsme pojali opět zábavnou formou, 
povídali si v kruhu o zvířatech,  která žijí na 
statku, v lese nebo třeba v ZOO.  

 Podzimní výzdoba třídy, karneval s 
podzimní tematikou u Housenek 

V ú t e r ý 1 9 . 
října jsme si s 
d ě t m i v 
komuni tn ím 
k r u h u 
p o v í d a l y o 
p o d z i m u , 
p o d z i m n í c h 
p l o d e c h a 
s t r o m e c h . 
Potom jsme si vyzdobili třídu na karneval – 
podzimními listy, kaštany, oříšky, na skříně jsme 
zavěsili větvičky ze stromů a břečťanové listy. 

Po svačině jsme se převlékli do přichystaných 
kostýmů od rodičů, na pomoc nám přišla Irina, já 
jsem mezitím připravila pár stanovišť s úkoly. Na 
prvním bylo házení míčků do dálky, děti nacvičovaly 
držení míčku a techniku hodu. Na druhém stanovišti 
si procvičily jemnou motoriku tím, že namotávaly 
otáčením tužky chlupatou kuličku na provázku, 
poslední- třetí stanoviště byla chůze po laně naboso, 
děti si tím procvičily hrubou motoriku, rovnováhu a 
stabilitu, případnou dopomoc od kamaráda za držení 
ruky, tím pádem navázání kamarádských vztahů.  

Pracovali jsme s obrázkovými materiály, 
knížkami a dalšími pomůckami které nám 
pomáhají si věci lépe zapamatovat. Ke konci 
října nás čekal čas halloweenu a tak jsme s 
dětmi dlabali dýně, společně tvořili výzdobu, 
abychom přivolali tuto strašidelnou atmosféru 
i k nám do školky. Tento tajemný čas jsme 
zakončili velkolepým halloweenským bálem, 
kdy děti prišly do školky v maskách a jak je 
naším zvykem, nechyběla ani soutěž o 
nejlepší masku, nebo halloweenské pohoštění.
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Úkoly se dětem velice líbily. Když jsme 
uklidili všechna stanoviště, přišla na 
řadu diskotéka, děti si zatancovaly, 
zaskotačily a nakonec jsme se i všichni v 
kostýmech dýně, netopýra, listnáče či 
čarodějky vyfotili. 

Kvůli vysoké nemocnosti dětí nás bylo 
bohužel málo, ale příští karneval si 
určitě užijeme již v plném počtu. :-) 

Svátek  Halloween a s ním spojené oblíbenné 
činnosti 

- dlabání dýně, omalovánky papírových dýní, 
které si děti odnesou sebou domu. 

Berušky mají ve třídě dýni, a tak se v 
pracovních činnostech pustily do dlabání dýně. 

V průběhu dlabání zjišťují, jak vypadá dýně 
uvnitř, jak voní, jaká má semínka a celou 
strukturu dýně si mohou děti osahat. 

Při obědě děti také ochutnávají dýňovou 
polévku . 

Vydlabáním dýně jsme vytvořili dýni oči, nos a 
pusu. Paní učitelka dala do dýně svíčku kterou 
zapáplila a tak se nám krásně usínalo. 

Práce s dýní byla pěkná a už se těšíme na příští 
rok. 
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A Halloween ještě jednou -  tvoření u  
Berušek 

Děti mají možnost 
s e z n á m i t s e s 
tradicemi a zvyky  
" H a l l o w e e n u " 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
výtvarného tvoření. 

Seznámení se svátkem 

- Halloween se slaví 31.října 

- děti se převlékají do strašidelných kostýmů 

- symboly Halloweenu - dýně, duchové, 
čarodějnice
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Projekt třídy Včelky 

Cestujeme po zeměkouli  
V měsíci říjnu jsme si pro děti připravili projekt Cestujeme po zeměkouli se 
sovičkou Rozárkou. Děti se seznámily s kontinenty a některými zeměmi (Česká 
republika, Slovensko, Vietnam, Afrika…). Objevovali jsme odlišné národnosti 
jiných spolužáků, čím se lišíme, čím jsme stejní. Při práci jsme využili knížky, 
obrázky, mapy, glóbus, interaktivní tabuli. Poslouchali jsme hudbu a 
spolupracovali jsme s rodiči, kteří připravili pokrmy, které jsou typické pro danou 
zemi. Největší ohlas měly aktivity spojené s konkrétní praktickou  
činností - pečení tradičních českých koláčů. Na závěr jsme s dětmi zhodnotili, co 
se nám líbilo a nelíbilo, která činnost děti bavila nejvíce, která se jim zdála těžká. 
Vyvrcholením projektu byl Halloweenský karneval a dlabání dýní společně s 
rodiči.

MŠ NA VRCHOLU PODZIM - ZIMA 2021



 25

Radost z nezávislosti a vlastních objevů 

Co vlastně Montessori znamená? V čem je tento systém vzdělávání jiný? Pedagogika Marie 
Montessori je založená na lékařských, vědeckých a psychologických základech a poznatcích, 
které Marie Montessori během svého života zkoumala a pozorovala. Původně se zabývala 
dětským vývojem a přes medicínu, biologii a psychologii dospěla k pedagogice. Vypozorovala v 
dětech obrovský potenciál a nadšení z jejich vlastní práce. Pro děti připravovala speciální 
pomůcky, pomocí kterých se děti učí porozumět samy sobě – poznat a tříbit svoje smysly, reálně 
si zažít to, čemu ještě nemohou v abstrakci pojmenování a slov rozumět. Pomocí svých rukou 
navnímávají všechny vlastnosti - velikost, šířku, hloubku, délku, poznávají zvuky.. Tyto 
praktické činnosti a smyslové podněty pomáhají k samostatnosti a porozumění prostředí kolem 
nich. Přístup, který v Montessori prostředí máme, je vlastně úplně přirozený. Chceme, aby dítě 
objevilo a poznalo svoje tělo, svět kolem sebe a bylo nezávislé, samostatné a mělo touhu 
poznávat a dál objevovat. Pečujeme o důstojnost dětí. Komunikujeme spolu férově a 
nasloucháme tomu, co nám dítě chce sdělit. Podporujeme děti v samostatnosti. Nabízíme 
dětem pomůcky a aktivity, které si mohou samy vybrat a s radostí na nich pracovat. Dáváme 
jim možnost přemýšlet nad tím, co zrovna teď potřebují, přemýšlí nad tím, co by je zrovna v 
tento okamžik bavilo dělat, co by chtěly objevovat. Pozorujeme děti při jejich práci a nabízíme 
dětem práci, která vychází ze senzitivních fází, ve kterých se děti zrovna nachází. Pokud dítěti 
dáme možnost, zvolit si práci, vybrat si činnost, která ho zaujala, oslovila, pracuje s ní s 
nadšením a velkým nasazením. Tato práce ho vnitřně zdokonaluje. Právě tato práce ho vede k 
soustředění, které je pro děti tak důležité. Jestliže dítě pracuje se zájmem, doba soustředění se 
prodlužuje. Dítě dosahuje dobrých výsledků, raduje se z toho, co dokázalo a toto je pohonem k 
jeho dalším objevům. Zajímají ho nové, podobné věci, poté úplně jiné činnosti, které ještě 
nezná. Začíná si uvědomovat, čemu už rozumí, s čím pracovat dokáže, co může ukázat 
druhým, a co je pro něj naopak něco nového. Má zájem pokračovat v práci a volí si neustále 
další a další činnosti. Svoboda volby ho vede k úspěchu, sebezdokonalení. Může pocítit radost z 
toho, co samo dokázalo. Dítě se začíná cítit sebevědomě a důstojně. Začíná pociťovat 
nezávislost. Čím více zná nových věcí, se kterými ví, jak se pracuje a jak fungují, tím méně je 
odkazováno na nás dospělé. ,,Pomoz mi, abych to dokázal sám´´, tato věta vystihuje to, o co se 
snažíme😊 . Děti mají touhu poznat a objevit vše, co je kolem nich. Dejme jim prostor 
objevovat a radovat se ze své práce a nových výzkumů. 
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Pod pokličkou v kuchyni aneb jak 
se u nás vaří
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