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Vážení rodiče,
do rukou se Vám dostává sedmé číslo třetího ročníku našeho časopisu, které je opět
zaměřeno seznamovat širokou veřejnost s děním na naší mateřské škole a dělit se o zážitky
Vašich dětí.
Naše mateřská škola se řídí Školním vzdělávacím programem, nazvaným
,,ŽIVOT JE BAREVNÁ PALETA“.
Rozdělili jsme ho do několika integrovaných bloků; barva ČERVENÁ – adaptace
v prostředí mateřské školy, barva HNĚDÁ, ŽLUTÁ, ORANŽOVÁ – podzimní čas, barva
BÍLÁ – zima a vše kolem ní, barva ZELENÁ – jarní období a barva MODRÁ – léto
a prázdninová dobrodružství. Děti se tímto způsobem hravou formou seznamují s okolním
světem…

Příjemné čtení
Bc. Dagmar Nechutná
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Letošním školním rokem nás budou provázet Matýsek a Majdalenka.
,,Na světě je dobře tomu,
kdo si umí hrát.
Matýsek a Majdalenka,
budou nám s tím pomáhat.“
První školní den se otevřely dveře naší třídy dvaceti ,,nováčkům“. Pro některé byl
vstup do školky pohodový, jiným ukápla
nějaká ta slzička. Většina dětí si ale brzy
našla kamarády a slzy vystřídal úsměv.
Během

září

jsme

postupně

všichni

poznávali, povídali jsme si, jak se správní
kamarádi k sobě chovají a seznámili
se s pravidly třídy. V říjnu nás naši
kamarádi Matýsek a Majdalenka pozvali
na svoji zahrádku a my se učili poznávat
jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Jako tradičně jsme navštívili zahradnictví pana Kovaříka,
dokonce jsme zasadili a vytáhli řepu. Děti si nejprve známou pohádku ,,O Řepě“ poslechly
od paní učitelky a pak si jí za doprovodu písničky samy zahrály.
Šatnu a terasu nám zdobí ,,Podzimníčci“, které z přírodních materiálu tvořily děti
doma společně s rodiči. Listopadový vítr a pěkné počasí nás poskytly další prima zábavu. Hry
se spadaným listím jsme si opravdu užili. Čas ve školce plyne jako voda a my se těšíme na
další společná dobrodružství.

p. uč. Ivana a Jitka
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Letošním školním rokem nás provází sluníčko a básnička:

Jeden, dva, tři, čtyři,pět,

Velkým klíčem odemkneme,

nám se líbí celý svět.

všechna naše tajemství.

Máme se tu všichni rádi,

Se sluníčkem pojedeme,

jsme tu dobří kamarádi.

hledat nová přátelství.

A tak jsme se jednoho dne potkali s dráčkem Mráčkem, který byl ale strašně smutný,
protože neměl ocásek a nemohl létat. Děti
pomohly dráčkovi ocásek vyrobit. Byl krásný
– samá barevná mašle a dráček se hned
usmíval. Ještě mu připravily cestu, aby mohl
vzlétnout mezi mraky. Zamávaly mu a už se
těšily na nové kamarády, které hledají na své
cestě za poznáním. Třeba..….na ČERTÍKA
BERTÍKA…

p. uč. Jindřiška a Míša
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Větřík mě šimrá na uchu, něco je cítit ve vzduchu…Opravdu nejen, že slova této písně
zněla třídou Horní sluníčko - stejně jako děti, tak i sluníčko poznalo, že se blíží čas, kdy
si bude moci odpočinout a nabrat sílu do příštího roku.
Poznal to i skřítek Rozekvítek, který s dětmi putuje od začátku nového školního roku
na svých cestách. Jedna taková cesta dovedla skřítka spolu s dětmi až do lesa. Rozekvítek tam
však nechodil jen kvůli houbám. Měl rád chvíle, kdy se sluníčko vyhouplo nad obzor
a všechno se lesklo v jeho záři. Mezi stromy se skvěly pavučiny, na nichž třpytily kapky rosy.
To byla podívaná.

,,V pavučině rád si hoví,
houpe se a mouchy loví.
Houpe se a mušky lapá,
tu co chytí přitom spapá.“
(kdo je to)
Pavouček Provazníček, který soukal jednu ze svých pavučinek zjistil, když se probudil
a protáhl, že se během noci lesem prohnala vichřice a pavučinku mu zničila. Byl z toho
nešťastný a tak poprosil skřítka Rozekvítka s dětmi o pomoc. Potřeboval pavučinku opravit.
Tím začalo velké putování pavoučka Provazníčka a dětí, při kterém musely splnit spousty
úkolů – sbírání žížal a červíků nebo utkat novou pavučinku pomocí klubíčka.

,,Ptal se pavouk pavouka,
kdo že mu síť usoukal.
Kdo tam dal ten drahokam,
co tak září do všech stran.
To je moje pavučina.
Stejná jako každá jiná.
Kapky rosy se v ní třpytí,
Na páté a osmé niti.“
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To nám šla práce od ruky. Vyzkoušeli jsme si i pomocí zubní pasty vytvořit vlákno,
které

vzniká

pavouka

a

ve

snovacích

pavoučí

žlázách

maminka

nám

ukázala, jak své malé pavoučky balí do
kokonu. Na vlastní kůži jsme poznali, že
být zamotaný do kokonu není nic
příjemného. Zkusili jsme si i, zda-li
bychom byli tak rychlí jako pavoučci při
chytání mušek.
Pohybová hra: ,,Nejrychlejší pavouk“
Děti (pavouci) sedí v kruhu, ruce mají za
zády, do středu kruhu vložíme kamínky, knoflíky apod., které představují mouchy. Na
znamení učitelky (bubínek aj.) loví každý pavouček mouchu. Vyhrává ten, kdo jich má
nejvíce.
Podzim listí maluje, pod vousy si notuje: ,,Jeden lístek, druhý, třetí, musím spěchat,
čas mi letí. Pod stromy a keříčky, namíchám si barvičky.“
Pod nohama nám listí šustilo, Provazníček se ukládal k zimnímu spánku a my mu ke
klidnému spaní zazpívali písničku ,,Pavouček“.

Abychom na něho nezapomněli, tak jsme si vytvořili pavučinku s pavoučkem.
p. uč. Jitka a Romana
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Ve dnech od 19.-30. října jsme si povídali, hráli a tak trochu se báli při halloweenském
běsnění. S dětmi jsme si vyzdobili třídu a vstupní chodbu nejrůznějšími strašidly. Společně
jsme vydlabali velkou dýni, kterou nám věnovala paní kuchařka. Strašidýlko jsme si rozsvítili
hned každý den ráno, dali jsme mu
jméno a zazpívali strašidelnou písničku
– Máme doma obludu. Nad našimi
hlavami nám létali černí netopýři, které
si děti vyrobily a vyzdobily bílou
voskovkou.

Povídali

a

četli

jsme

si strašidelné příběhy a pohádky. Pohráli
jsme

si

s vyrobenými

strašidly

z ubrousku a našim pavoukům jsme
vyrobili velké a krásné pavučiny. Toto
téma se nám velmi vydařilo a všichni jsme si to pořádně užili. Děti byly spokojené a nadšené.

p. uč. Jarka a Jitka

9

Naše třída přijala pozvání p. Svěrkové, která nás pozvala z pozice trenérky
na ukázkovou hodinu tohoto sportu.
V pondělí 26.10 děti celé natěšené navštívily halu TJ a sportování už nic nebránilo.
Děti

se

jako

sportovci
rozehřály

správní
nejdříve

při

krátké

rozcvičce. Pak pokračovaly
cvičení s míči – manipulace
s míčem

s obměnami

a vyvrcholením bylo házení
míče do koše.
Děti tato hodina moc bavila
a možná mezi nimi vyrostou budoucí basketbalisté. Tímto děkujeme p. Svěrkové za pozvání a
příjemně strávenou hodinu.
Ve středu 4.11. nás na třídě navštívila p. Vágnerová se svým projektem ,,Zábavná
logika“.
P. Vágnerová si pro děti připravila program, kdy děti nejprve plnily úkoly jednotlivě u
stolečků. Prvním úkolem byl pracovní
list. Kdy děti měly za úkol doplnit
chybějící obrázek v celé řadě. Poté je
čekaly hry s kartami, hlavolamy, úkoly
s kostkami, které plnily ve skupinách.
Když se děti u jednotlivých stolečků
vystřídaly, mohly přejít na koberec, kde
už pro ně byly připravené nejrůznější
logické hry, žádné dítě nezůstalo stranou
a všichni byli zapojeni. Děkujeme p.
Ménerové za zprostředkování této zajímavé akce.
p. uč. Dáša a Maruška
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Jeden krásný podzimní den, plný sluníčka. A my jsme se rozhodli s dětmi, že půjdeme
pouštět draka na luka. Děti měly možnost si ho přinést z domova. Nakonec se nám sešli tři
draci, každý jiný. Draky jsme společně lehce sestavili a vyrazili.
Cestou bylo nádherné počasí a s úsměvem
jsme se blížili k cíli. Děti už se nemohly dočkat až
tam budeme, až budou draci létat ve vzduchu. My
učitelky jsme však začaly mít obavy, protože vítr
zatím nefoukal. Ta představa, že děti budou
zklamané a ten krásný úsměv se změní ve smutek,
nás trápila. A byli jsme tam! Sluníčko, čistá obloha,
veselé děti, draci připraveni ke vzlétnutí…., jen jedno
chybělo – vítr! Nechtěli jsme děti zklamat, a tak se
dobrovolně paní uč. Lenka rozhodla dostat draky na
oblohu za každou cenu.
Běhala do kopce a z kopce s drakem a
v závěsu za ní všechny děti. Paní uč. Pavla běhala zase s fotoaparátem, aby nám všichni věřili.
S úžasem nás všech byli draci ve vzduchu, ale i přesto se nesmělo přestat běhat. Po chvilce
jsme všichni byli unaveni a vyčerpáni, ale i tak šťastni. S úsměvem jsme se vydali zpátky do
školky a těšili jsme se na oběd, který jsme všichni s chutí snědli.
Byl to krásný podzimní den, plný sluníčka mnoha krásných zážitků.

p. uč. Pavla a Lenka
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Naší první největší akcí, kdy se děti zapojily společně s rodiči byla výroba srdíček
z netradičního materiálu. Velmi nás překvapilo, co všechno dokážou rodiče vymyslet
a vytvořit. Všechny výrobky srdcí a srdíček z každé třídy byly vystaveny v jídelně pro
zaměstnance, kde si je v určené hodiny mohli prohlédnout i rodiče. Ti toho také v hojné míře
využívali. Výstava byla velmi pěkná, podnětná a rozhodně bylo na co se dívat. Po ukončení
výstavy se srdíčka vrátila zpět na naši třídu. Nejhezčí na celé akci bylo, že si děti mezi sebou
srdíčka vyměnily a obdarovaly kamaráda, kterého si vybraly. S patřičnou hrdostí si je pak
odnášely domů.
Na

závěr

podzimního

bloku

dostaly děti další úkol a to společně
s rodiči nebo sourozenci vyrobit našemu
skřítkovi Zvoníčkovi kamaráda, skřítka
,,Podzimníčka“.

Je

až

s podivem,

co všechno dokázali rodiče společně
s dětmi vyrobit z přírodního a volně
dostupného

materiálu.

Je

vidět,

že fantazie a zručnost rodičům rozhodně
nechybí. Všechny vyrobené skřítky ,,Podzimníčky“ jsme společně s dětmi vystavili na chodbě
našeho pavilonu a tak se s nimi budeme moci ještě dlouho každý den pravidelně vídat.
Skřítkové ,,Podzimníčkové“ nám tak budou v podzimních dnech zpříjemňovat náladu
a připomínat nám, co všechno hezkého si můžeme společně vyrobit.
Tímto děkujeme rodičům, že se společně s námi do této akce zapojili.

p. uč. Lenka a Jana
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Vtipné perličky Vašich dětí
UČITELKA: ,,Co dělá zahradník na zahradě, když má konvičku s vodou?“
DĚTI: ???
UČITELKA: ,,Zalévá …..“
DĚTI: ???
NIKOLKA: ,,Kafe.“
K obědu byly houby v omáčce.
SAM: ,,Jé houby, mňam, to si dám, akorát vochomůrky mi nechutnají.“
Povídáme si o tom koho všeho máme doma, třeba i mazlíčka a jak se jmenuje.
DENISEK: ,,Taky máme doma králíky a slepice, ale ty nevím, jak se jmenujou.“
UČITELKA: ,,Teď mě právě naskočily husí chlupy.“ (chtěla říct ,,husí krky,,)
UČITELKA: ,,Teď jsem hledala nějakou básničku na dopravu, třeba Sefarón.“
UČITELKA: „Ty máš Davídku ale hezkýho draka, ty jsi mu dával místo očí knoflíky.“
DAVÍDEK: ,,To nejsou knoflíky, to jsou dimajanty.“
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Příspěvky do novin
Podzimní klání
Nastává podzim a listí hraje všemi barvami. V úterý 13. 10 2015 se naše mateřinka rozhodla
nejen s našimi dětmi, ale i s jejich rodiči, oslavit toto roční období akcí pod názvem
"Podzimní klání“. Učitelky si pro ně připravily zábavné odpoledne na školní zahradě plné
pohybových aktivit. Ředitelka školy Jitka Erbenová přítomné na akci přivítala. Zahájení
soutěží odstartoval pěvecký kroužek "Malí zpěváčci" písničkami Měla babka čtyři jabka
a Koulelo

se,

koulelo

červené

jablíčko. Poté vystoupila skupina
Žonglér, která (některým) dětem
vytvořila
A mohlo

z
se

balónků

zvířátka.

začít

soutěžit.

Na jednotlivých stanovištích si děti
vyzkoušely
a obratnost.

svoji

dovednost

Nechyběly

ani

disciplíny jako skákání v pytli,
sběr hub, nesení zeleniny na lžíci
nebo hod jablíčka do nůše. Celá akce byla zaměřena na plody podzimu. Nechybělo
samozřejmě občerstvení, které připravili rodiče a zaměstnanci školy. Největší zájem u dětí
vzbudil traktor a kombajn. Děti si je mohly nejen prohlédnout, ale i se uvnitř posadit
za volant. To bylo něco! Odměnou po splnění úkolů byly omalovánky.
Klub rodičů vymyslel různé výrobky z podzimních materiálů, které si pak jednotlivé třídy
vyrobily a vystavily v prostorách školy. Tuto výstavku si mohli všichni přijít prohlédnout.
Vydařené počasí ruku v ruce s příjemným prostředím umocnilo pocit příjemně prožitého
odpoledne.

Kolektiv MŠ Dukelská
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Den barvy červené
Učitelky mateřské školy Dukelská si dne 30. 9. 2015 připravily pro děti ,,DEN BARVY
ČERVENÉ, který byl slavnostním zakončením prvního tematického celku „ČERVENÉ NA
DLANI NESU TI SRDÍČKO, USMĚJ SE CHLAPEČKU, USMĚJ SE HOLČIČKO“, který je
součástí školního vzdělávacího
programu této mateřské školy pod
názvem „Život je barevná paleta“. Tento
tematický celek je zaměřen na adaptaci
nově příchozích dětí, kdy se děti
vzájemně poznávají, navazují nová
přátelství a společně vytvářejí pravidla
soužití na jednotlivých třídách. Cílem
této akce bylo zhotovení draků dle názvů
tříd, kdy hlavím úkolem učitelek a dětí
bylo společně vyrobit ocásek ze srdíček, který toto srdíčkové pravidlo znázorňuje. Děti si tak
upevnily povědomí o tom, že se všichni ve třídě mají rádi, vzájemně spolupracují a vzájemně
si pomáhají. Na závěr této akce si společně všichni zazpívali písničku, děti si prohlédly draky,
které vyrobily ostatní děti, a tím upevnily přátelství mezi sebou.

Kolektiv MŠ Dukelská
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Fotografie
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Až zazvoní zvoneček
rozsvítí se
vánoční stromeček.
Malé i velké dárky rozbalte si
a hlavně na všechny blízké
vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za tím šťastným a veselým
Novým rokem!
Přejí děti a kolektiv MŠ
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