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PODZIM 

 
 



Prázdniny opět utekly jako voda a je tu nový školní rok a s ním i náš časopis. Stejně jako loni 

v něm budete nacházet vše podstatné o chodu školky během uplynulých tří měsíců                   

a částečně i o tom, co nás teprve čeká. V tomto případě budou informace a termíny pouze 

orientační, protože, jak již víte, se vše odvíjí od aktuální situace, která ve školce nastává 

(neplánované akce, počet dětí, jejich zdravotní stav, případně počasí, ale také dostatek času, 

aby si mohly děti konkrétní zážitek dostatečně prožít apod.). Něco třeba nestihneme, nebo 

naopak něco přibude. Proto Vás prosíme, abyste pečlivě sledovali aktuální informace 

vyvěšené na dveřích. Děkujeme. 

V časopise opět najdete tyto rubriky: 

Zprávy ze života školky 

Co jsme v uplynulém čtvrtletí prožili, jaké proběhly akce apod. 

Připravujeme 

Nástin toho, co nás v následujícím období čeká - příprava činností a akcí s dětmi je velice 

obtížná, proto se nezlobte, když nestihneme vše, co budeme mít v plánu. Důležitý je pro děti 

prožitek všeho co dělají, ne kvantita nových podnětů a informací, které nepřijmou za své. 

Informace vedení školy 

Případná přání, rady, doporučení, poděkování a další informace ze strany pedagogů. 

 

Na našem časopise se samozřejmě můžete podílet i Vy. Budeme vděční za Vaše náměty, 

připomínky, případně dotazy, které se budeme snažit vždy zodpovědět a předat ostatním. 

Samozřejmostí je Vaše anonymita, pokud si nebudete přát být jmenováni. 

 

 

 

 

 



ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY  

V červnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky a na jejich místo nastoupí 1. září čtrnáct 

nových dětí. Během prázdninových dní, kdy byl provoz školky omezen, došlo v jejích 

prostorách k menším úpravám. Bylo vymalováno vstupní schodiště, zaměněny třídy malých 

dětí a předškoláků včetně didaktických materiálů a interiér školky učitelky připravily v duchu 

nového školního programu „Hrajeme si s Večerníčkem“.  

PŘIPRAVUJEME  

Školní vzdělávací program pro letošní školní rok nese název Hrajeme si s Večerníčkem a je, 

stejně jako jednotlivé třídní programy, k dispozici k nahlédnutí v jednotlivých třídách, 

případně u ředitelky MŠ.  

Proč si hrajeme s Večerníčkem? 

Právě postava Večerníčka nám pomůže naplňovat vzdělávací rámcové i dílčí cíle a záměry 

předškolního vzdělávání. Jeho pohádky vyhovují věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí. 

Práce s pohádkou nabízí spoustu činností, které dítě předškolního věku obohacují. Obsah 

vzdělávání je uspořádán do měsíčních pohádkových bloků a čtrnáctidenních tematických 

příběhů pohádkových hrdinů z nejznámějších večerníčků. Celým rokem provází děti 

postavička Večerníčka, který vstupuje do pohádek a společně s nimi poznává svět. 

Čtení pohádek, vyprávění, poslouchání nebo i jejich společné sledování se stává nejen 

důvěrnou chvilkou, oázou klidu, bezpečí a vzájemné blízkosti, ale i možností, jak vysvětlit 

dětem, co je dobré a co zlé, co se dělat má a smí, co se zase nemá a nesmí a za co přijde 

odměna, případně za co trest. Pohádka nám poskytuje i možnost učit děti vcítit se do druhých, 

pomáhat slabším a potřebným, bojovat za pravdu, nepodvádět, nezrazovat, nechtít mít 

všechno hned. Většinou díky pohádkovému příběhu dokáže dítě pochopit sám život, setkat se 

s lidskými vlastnostmi, charaktery. Láska, kamarádství, poslušnost, moudrost, vztah k přírodě, 

ale i hloupost, zvědavost, lež, závist a zloba jsou v pohádkách jednoznačně určeny a dětem 

předloženy formou, která je srozumitelná, konkrétní a názorná.  

Pohádkou můžeme uvádět děti do světa fantazie, rozvíjet výtvarnými, hudebními                     

a dramatickými činnostmi jejich kreativitu a představivost, vést je k myšlení mimo zaběhnuté 

rámce, rozšiřovat jejich slovní zásobu i okruh poznatků o blízkém i vzdálenějším okolním 

světě. Pohádka se může objevit i jako motivace pohybových her a činností a pomáhat nám 

rozvíjet pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost dětí.  



Očekávané výstupy programu v kompetencích dítěte 

• Kompetence k učení - vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi 

   vyrovnávat. 

• Kompetence k řešení problémů - učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit 

   je. 

• Kompetence komunikativní - ovládat řeč, vyjadřovat své názory, myšlenky, potřeby, 

   komunikovat bez ostychu, umět využívat prostředky jako je kniha, počítač, telefon, 

   audio apod. 

• Kompetence sociální a personální - umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost, 

   citlivost k druhým, schopnost prosadit se i podřídit, umět odmítnout. 

• Kompetence činnostní a občanské - plánovat, vytvářet a dodržovat pravidla, uvědomovat si 

   svá práva, ale i práva druhých, přiměřeně věku si vytvářet normy chování a jednání v okolí. 

   Dbát na osobní hygienu, bezpečí svoje i druhých.  

   Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje. 

 

V rámci vzdělávání v mateřské škole zařazujeme také Školní preventivní program. 

Prevence drogových závislostí v tomto věku musí být založena na širším kontextu podpory 

zdraví. Děti nejdříve musí pochopit základní pojem zdraví, od kterého se odvíjí i chápání 

nemocí, úrazu, poškození zdraví i jeho podpora a rozvíjení. 

Program obsahuje následující tematické bloky, které budeme průběžně začleňovat do 

vzdělávacího programu. 

Zdraví 

Co je to zdraví - pochopení pojmu zdraví jako pohody duševní, tělesné a sociální. 

Jak si zdraví udržujeme - uvědomění si možnosti podpory a rozvíjení zdraví pomocí 

různých aktivit, kterými si zdraví uchráníme. 

Hygiena 

Proč se vlastně myjeme - důležitost dodržování osobní hygieny z důvodu 

předcházení nákazám (chřipka, žloutenka) 

Motivace k osobní hygieně - posílení motivace uvědomění si všeho, co nám může 

překazit naše oblíbené aktivity z důvodu nemoci. 

 



Výživa 

Zdravé a nezdravé - seznámení s různými typy potravin. 

Pestrost výživy - prohloubení znalostí o zdravých a nezdravých jídlech, nejzdravější 

je strava pestrá a různorodá. 

Rostliny a my 

Lesní plody a léčivé rostliny - seznámení s jedlými lesními plody a léčivkami. 

Nebezpečné rostliny a plody - základní pochopení, že některé plody mohou být 

jedovaté a nebezpečné. 

Alkohol 

Zajištění základních znalostí dětí o alkoholu, prohloubení znalostí o působení 

alkoholu. 

 

Školní program je rozdělen na jednotlivá témata, která jsou podrobně rozpracovaná v třídních 

programech a přizpůsobena konkrétní skupině dětí. 

V prvním období nás čekají tyto pohádky: 

Září  

O klukovi z plakátu 

Křemílek a Vochom ůrka   

Co najdeme ve školce 

Kamarádi 

Moje rodina 

 

Říjen  

Červík Pepík 

O loupežníku Rumcajsovi   

Podzimní úroda 

Co najdeme v lese 



Listopad  

Kosí brat ři 

O hajném Robátkovi   

Lesní zvířátka 

Přípravy na zimu 

Drakiáda 

 

Z počátku si budeme zvykat na všechno nové, vytvoříme si pravidla, poznáme nové kamarády 

a ke konci září už nás čeká 1. divadelní představení. 

V říjnu budeme mít ovocný a bramborový týden a v listopadu budeme pouštět draky. 

 

Narozeniny oslaví 

Září 

Klárka Machová     1. 9. 

Jakub Maisner     9. 9. 

Juditka Maisnerová   18. 9. 

Davídek Maisner   18. 9. 

Kubík St říbrný    22. 9. 

Říjen 

Honzík Mach     3. 10. 

Beník Hlavá ček     7. 10. 

Listopad 

Jani čka Trávní čková    2. 11. 

Silvinka Zelená   18. 11. 

Maruška Beranová   25. 11. 



INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY  

Co děti potřebují do školky 

Přezůvky do třídy – s pevnou patou 

Převlečení do třídy  

Pyžamko (spící děti) 

Náhradní oblečení pro případ malé nehody (polití, ušpinění, počůrání apod.) 

Převlečení na ven  

Obuv pro pobyt venku (často chodíme do lesa a v sandálkách se chodí špatně) 

Dále každé pololetí prosíme rodiče o: 

Balíček toaletního papíru (4 ks) 

Balíček papírových kapesníků (10 ks) 

Mýdlo 

50,- Kč na SRPDŠ 

Předškolní děti – které jdou k zápisu: zubní kartáček 

      zubní pastu 

 

 

 

 

 



Vzhledem k nedostatečným prostorám mateřské školy prosíme maminky, které jsou na 

mateřské dovolené, aby si vyzvedávaly děti po obědě. Z prostorových, hygienických               

i etických důvodů nelze, aby ve třídě spalo víc jak 20 dětí (nejsou splněny nutné prostory 

vyhrazené pro každé dítě na lehátku). Při větším počtu dětí na spaní bychom byli nuceni 

porušovat hygienické předpisy. Navíc spánek v takovém prostředí není kvalitní, dětem se 

špatně spí, protože nemají dostatečný prostor okolo svého lehátka a jsou neklidné. 

Samozřejmě krátkodobou, aktuálně vzniklou krizovou situaci lze vždy vyřešit. 

Děkujeme za spolupráci a pochopení. 

Během měsíce září proběhne třídní schůzka, na které budou rodiče seznámeni s organizací 

školního roku a dalšími organizačními záležitostmi. Termín bude včas upřesněn a vyvěšen na 

dveřích MŠ. 

 

Přejeme dětem, aby se jim ve školce líbilo, byly spokojené, šťastné a hodně nového se naučily 

a získaly. Vám, rodičům, přejeme hodně trpělivosti s vašimi dětmi, a abyste byli s naší 

mateřskou školou spokojeni a pokud se objeví jakákoli pochybnost nebo problém, nebojte se 

ho společně s námi vyřešit. Lze tak předejít mnohým nedorozuměním 

Kolektiv mateřské školy. 

 

            

      

 


