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Téma: 
Dětská tvůrčí fantazie 
Domníváte se, že vaše dítě není výtvarně 
nadané? Důvodem pro vás je, že není 
schopno ve třech letech nakreslit ani 
náznak postavy? Třeba se mýlíte.. 

Výsledek dětské tvořivosti nespočívá jen v 
otázce manuální zručnosti. Pro dítě je 
důležitější fantazie. Chybou je myslet si, 
že naše ratolest by měla žít podle reálných 
představ o světě a zapomenout, jak bujnou 
fantazií je vybavena. 

Právě raný předškolní věk oplývá 
neopakovatelnou fantazijní kreativitou. A 
nejedná se pouze o introvertní snílky, 
také hyperaktivní dítě má svůj barevný 
vnitřní svět. 

Je úsměvné sledovat, jak se tříletý 
človíček ponoří do prohlížení vybrané 
knížky, jak ji dlouze zkoumá, uvažuje o 
vyobrazení. Ta kouzelná chvíle nepřichází 
rutinně, ale nastane. Některé dítko tiše 
sní, jiné monologicky knihu komentuje, 
další se nadšeně poděluje s okolím. 

Podobná situace nastává, když děti 
předehrávaj í postavy inspirované 
pohádkou a sami sebe pasují do rolí 
určitého hrdiny, což bývá spouštěcí 
řetězovou reakcí pro spolužáky a o 
dramatizaci je pak postaráno. 

Skutečným zážitkem plným objevování je 
pak oblast výtvarná. Poskytněme dětem 
materiál a zadání, které může být i 
abstraktní (dnešní nálada, pocity, 
oblíbené tvary, barvy..) a nespěchejme. Pro 
nás nesrozumitelné čáry nám dítě 
objasní. Tvoří impulzivně a zároveň 
přesně ví, co jeho dílo znamená, co v něm 
hledat. Navíc i po delší časové pauze nám 
je schopno smysl malby zopakovat a 
vysvětlit. 

Nejsme tedy vlastně ve své dospělosti 
ochuzeni o ten barevný, fantazijní rozlet? 
Ale vždyť i my jsme jím disponovali, jen 
s n a d u ž m n o h dy n e z bý vá č a s s i 

vzpomenout. 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Veverky 

Od září bude vedle Sluníček, Ježků a Broučků také třída A  Veverky. 

Jde o významný krok, kdy se tříletí kluci a děvčátka osamostatňují a zvykají si trávit čas ve 
společnosti nových kamarádů a navíc bez maminek. Krok náročný především pro děti, ale rovněž 
pro rodiče a pedagožky. 

Každé dítě je originální osobností. Některé se už seznámilo s předškolním kolektivem, jiné je 
zvyklé hrát si samo, další překypuje energií, jež téměř nemá hranic oproti introvertovi citlivému na 
každou změnu. Pestré společenství malých individualit. 

A všechny čeká velký úkol. Hledat cestu vzájemného porozumění, cestu společného, pozitivního 
soužití, co nejméně stresující, obohacenou zážitky, novými a zajímavými poznatky, prožitky a 
nabalováním zkušeností. Součástí se stává i osvojování si denních rituálů a trénink motoriky (typu 
oblékání), které bývá méně příjemnou povinností a řada dětí s ní vede litý boj. „Období vzdoru“ je 
čas o to náročnější, při němž je třeba předejít tomu, aby se ratolest ve své opozici nezablokovala. 
Cesta k prvnímu kroku samostatnosti je trnitá, vyžaduje velké nasazení, ale i vytrvalost rodičů a 
trpělivost učitelek. Tradiční motivací je pak pro dětičky osvědčené soutěžení a pochvala, které 
oprostí od obav nebo pohodlnosti. Také čas je zde individuální proměnnou. 

Děti si zvykají na nové prostředí, odlišné hry a komunikaci se stejně starými kamarády, s nimiž je 
třeba se podělit. Proto si pedagožky vytyčily za cíl vedle praktických počátečních nácviků s dětmi 
také posilování schopnosti vzájemné empatie. 

Když dítě pochopí, že by mělo spolužáky o hračku poprosit, následně poděkovat, omluvit se za 
chybu a pohladit, zavládne úsměv a z pozitivní atmosféry lze stavět dál: naslouchat si navzájem, 
společně si číst, objevovat, zazpívat si, zacvičit, tvořit, hrát…
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Posledního června jsme se s některými kamaráy rozloučili a už celé prázdniny se těšili na 
kamarády nové. 4. září bylo u Ježků veselo. Kamarádi, kteří se přes prázdniny neviděli si hned 
začali vyprávět, co o prázdninách dělali a nové děti, které přišly s maminkama se musely 
trochu rozkoukat. I přes počáteční ostych se děti zapojily do činností, které každý den děláme. 
Ať už je to zpívání nebo sportování, ale úplně ze všeho nejraději něco tvoříme.  
Starší děti velmi rády pomáhají menším dětem, jsou to jejich průvodci v objevování her a velcí 
pomocníci ať už v oblékání nebo utěšování, když je někomu smutno po mamince. 
Těšíme se, co na nás všechno během školního roku ještě čeká. 

Energická, usměvavá, vždy dobře naladěná, pozitivní a hlavně nezlomná, to jsme my. Najdou 
se u nás nezbedníci, kteří to umí rozbalit a řádí jako černá ruka, ale i tak jsme jako jedna 
rodina a společně si to opravdu užíváme. Rádi zpíváme, sportujeme, zdoláváme různé 
překážky a naplno prožíváme vše, co děláme. Předškoláci s chutí plní úkoly do pracovních 
sešitů a pomáhají mladším dětem a menší děti se naopak těší, co všechno je čeká. Velmi si 
užíváme společné oslavy narozenin, kdy kamarád, který slaví, přinese šampaňské a dortík a 
my všichni  ostatní mu předáme dárečky, uděláme společné foto, připijeme si, všechno sníme 
a pak hurá na disko a splnit oslavenci všechna přání. Pro každého by to měl být 
nezapomenutelný zážitek a moc si přejeme, aby to tak bylo. A co dál? Jsme na začátku a bylo 
by fajn, když budeme bezva parta, která bude společně prožívat 
úžasné věci, budeme se na sebe těšit a budeme spolu rádi. Už se 
na to těšíme! 

Sluníčka

Ježci
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Děti, které opustily před prázdninami naši školku, zasedly 4. září do školních lavic. Na jejich 
místo k nám přišly nové děti, které si postupně zvykaly na prostředí školky, zaměstnance a 
nové kamarády. Zpočátku samozřejmě trochu smutnily po mamince, ale velice rychle se 
začlenily mezi ostatní děti. Nejspíš právě proto, že je stávající děti velice hezky a mile přijaly 
mezi sebe a snažily se jim pomáhat a případně i utěšovat. Děti projevily úžasnou empatii, když 
nové Broučky chlácholily tím, že jim také bylo smutno, ale že to přejde a že se jim potom bude 
ve školce líbit. Školáci nám udělali radost tím, že se přišli ukázat, jak jim to sluší se školní 
aktovkou. Někteří dochází pravidelně, když spolu s rodiči vyzvedávají mladšího sourozence a 
hlásí nám svoje školní úspěchy. Je to pro nás velká radost a odměna, když se k nám děti stále 
hlásí, třeba i po mnoha letech 

Broučci

RYCHLÉ NOVINKY ZE 
ŠKOLKY 

Jak jsem přišla do nové školky 
Bylo prvního září a já přemýšlela o tom, jak 
půjdu do nové školky. Jaké to tam asi  bude? 
Jaké budou děti? Co rodiče? 

Přicházelo mi stále plno otázek a najednou 
bylo čtvrtého září a já stála v  nové třídě 
s novými dětmi a novou kolegyní Karolínkou. 
Těším se na všechnu tu práci a činnosti a věci, 
které bych děti ráda naučila. Neustále na mne 
sklouzávala očička dětí, které si mne 
prohlížely. Tak jsem tedy zvolila rychlé 
představení mé osoby a hned pak se  začaly 
představovat děti. Šlo jim to náramně.
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Musím říct, že nebyl žádný problém s mým 
přijmutím do kolektivu dětí, ba naopak slyším 
– já ti nakreslím obrázek, já jsem se těšil do 
školky atd. 
Většinu času jsme věnovali hře a pobytu 
v  zahradě. Učili jsme se, jak se chováme 
v prostředí školky, ke kamarádům a společně 
jsme si řekli pravidla, podle kterých se ve 
školce budeme řídit. 
Na závěr musím napsat, že ve školce se mi líbí, 
protože máme senzační děti, fajn rodiče a 
báječné kolegyně. A tak přeji všem, aby byli ve 
školce také spokojeni a chodili do naší 
mateřské školky s radostí. 

To vše přeje paní učitelka Jitka. 

J e ž c i p e č o u š t r ú d l a n e b 
ochutnáváme plody podzimu 
Celý říjen si povídáme o podzimu a jeho 
plodech a tak jsme nemohli zapomenout 
vyzkoušet si úpéct štrúdl. V pátek ráno děti 
přinesly ingedience a tak jsme se mohli dát do 
díla. Nejprve jsme vše ochutnali. Poté jablíčka 
nastrouhali s dopomocí paní učitelky na 
struhadle a ořechy rozdrtili válečkem.Nejtěžší 
pro nás asi bylo rozválet těsto, ale ani tohoto 
úkolu jsme se nezalekli a zvládli ho na  
jedničku. Poté na nás čekalo jen vše naskládat 
a zarolovat, s tím nám pomohla paní učitelka. 
Pak už jen dát štúdl do trouby a čekat.Celou 
školkou se linula vůně štrúdlu a my se těšili až 
jej ochutnáme. Po obědě nám jsme si dali do 
nosu. Všem nám štrúdl moc chutnal a už se 
těšíme, co si příště zase upečeme.

Povídání o pejskovi a kočičce dle 
předlohy Josefa Čapka 

Napjatá atmosféra. Velký domek s komínem. 
Povídání o pejskovi a kočičce začalo 
zvonečkem. Děti pomohly kočičce probudit 
ospalého pejska a vytáhnout ho z  postele. 
Pejska a kočičku čekala velká práce… úklid 
domečku. To, že zvířátka pak svými kožíšky 
vytírala podlahu, je známá věc. Pak se musela 
umýt a pejsek snědl mýdlo. To bylo 
překvapení, když pejskovi začaly z  tlamičky 
létat opravdové bubliny. Děti si užily legrace, 
když se pejsek s kočičkou navzájem věšeli na 
provázek, aby si osušili kožíšky. Pak, když už 
bylo všude čisto, se naši chlupáči pustili do 
pečení dortu. Děti se nestačily divit, co 
všechno pejsek s  kočičkou do dortu dali. 
Zvířátka si nenechala od dětí poradit, vůbec je 
neposlouchala. Pejsek tam dal vuřty, kočička 
myšku… Dort se chladil v  okně, když šel 
kolem ošklivý, velký pes. Ještě, že ten dort 
ochutnal on.  Jééé, to ho bolelo bříško. Pejsek 
a kočička ošklivého psa nejdříve prohnali 
kolem domečku a pak mu vše odpustili. Děti 
se nasmály a samozřejmě pejskovi a kočičce 
radily, kde se ošklivý pes schovává. Odměnou 
pro děti bylo to, když nakonec zvířátka přišla 
mezi děti. Kluci a holčičky si mohli zvířátka 
pohladit a pejska pořádně podrbat za ušima. 
Všem se to moc líbilo .
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Zprávy z ředitelny 

Vážení rodiče, 
Ráda bych se s Vámi podělila o krátkou retrospektivu toho, co se  v mateřské škole událo během 
minulého školního roku a co se nám podařilo : 
- z  programu MŠMT – Šablony jsme získali finance na období Od 1.9.2016 – 31.8.2018 v  částce 
228.208, Kč. Paní učitelky byly proškoleny v oblasti Inkluze, Čtenářská pregramotnost, byla proškolena 
logopedická asistentka, uskutečnilo se 6 setkání rodičů s odborníky 
- zprovoznili jsme nové webové stránky školy 
- vytvořili si nové logo školky 
- rozšířili jsme způsob informování rodičů formou e-mailových zpráv – E-Třída 
- začali jsme vydávat školní občasník Lentilky (máme již 3 čísla), je zveřejněn na webových stránkách a 
v tištěné podobě je v šatnách dětí 
- „Otevřená školka“ je určena rodičům a dětem, které ještě nechodí do MŠ. Je jim vymezeno jedno 
odpoledne v měsíci za účelem seznámení se s prostředím MŠ, kdy si mohou děti pohrát s hračkami a 
zároveň být se svými rodiči 
- „Otevřená knihovna“ je umístěna v areálu MŠ a je určená rodičům a dětem  
- začali jsme spolupracovat s  neziskovou organizací Mezi námi, která nám zaštiťuje spolupráci 
s Domovem seniorů v Praze 3, v ulici Habrová. Pravidelná setkání dětí a seniorů je obohacením pro 
obě strany 

Přestože během hlavních prázdnin byla mateřská škola uzavřená pro děti, my jsme nezaháleli, a 
pokračovali ve vylepšování naší školky.  
Stojí za povšimnutí, co se u nás v průběhu 12 měsíců změnilo k lepšímu: 
- bylo vyměněno osvětlení ve 3 ložnicích a jídelně MŠ  
- položeny nové koberce ve 3 ložnicích a ve třídě Sluníček 
- nové skříňky a lavice v dětské šatně Broučků 
- malování ložnic, spojovacích chodeb, šaten a dětských WC 
- doplnění tříd novými hračkami a metodickými pomůckami 

K  31.7.2017 ukončila nájem ABC Academy a v  předaných prostorách se v  průběhu srpna chystala  
nová třída s označením Veverky, tak, aby do ní mohly přijít děti už 4.září. 
Třídu bylo třeba vymalovat, pořídit nábytek a hračky, ale také zajistit provoz novými paní učitelkami.  
V tomto školním roce bychom chtěli pokračovat dovybavením  třídy Veverek, především kryty na topení 
včetně úložných skříněk, metodickými pomůckami a hračkami 

Závěrem bych chtěla upozornit , že od září 2017 je v platnosti nový Školní vzdělávací program školy a 
Školní řád, jehož obsah je závazný pro všechny účastníky vzdělávání v mateřské škole, a to jak pro 
všechny zaměstnance, zákonné zástupci a děti. Tyto dokumenty jsou přístupné v každé šatně dětí. 
I v tomto školním roce budeme pokračovat v Odborným setkáváním pro rodiče, jako první naše pozvání 
přijala paní logopedka Mgr. Marie Sekyrková. Setkání se uskuteční 14. listopadu od 16,30 hodin v 
jídelně mateřské školy. Tímto bych Vás chtěla na toto velmi zajímavé Setkání s odborníkem pozvat. 
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Velká výprava do ZOO 

Konečně jsme se dočkali, nastal den D! Ráno jsme se všichni společně sešli, navlékli si 
reflexní vesty, popadli batůžky s dobrotami a hurá na výpravu do ZOO! Cestu 
autobusem jsme zvládli na jedničku, zakoupili jsme vstupenky a ZOO byla naše. První 
zastávka byla zahrádka v restauraci, kde jsme se posilnili dobrou svačinkou a vyrazili 
jsme za zvířátky. U ledních medvědů jsme zvládli bojovku a sklouzli se na klouzačce. 
Byli jsme trochu smutní, že se nám některá zvířátka schovala, ale i tak jsme si to moc 
užívali. Skvělí byli sloni a tak jsme jim zazpívali. U nádherných žiraf jsme slupli 
výtečný oběd a posilnění jsme obdivovali dravce, fotografovali se s bizony, zasmáli se s 
opičkami a s lachtany. Zkrátka jsme si užívali super den, ale nekonečná jízda 
tramvajkou byla jednoznačně nej!!! Ale vše hezké jednou skončí a nám se nachýlil čas. 
Ach jo! Děti i dospělý doprovod zvládli vše na výbornou, zvířátkům jsme řekli za rok 
nashledanou a hajdy domů. Moc děkujeme maminkám, že to s námi zvládly!!!


