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Vážení rodiče, 

 

rok se s rokem sešel a my se opět setkáváme v novém školním roce. I nadále Vás 

budeme seznamovat s děním naší mateřské školy. Díky našemu časopisu Vám přiblížíme vše, 

co se v naší mateřské škole děje. 

Od letošního školního roku jsme připravily nový školní vzdělávací program, s názvem 

,,KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM“ 

Rozdělili jsme ho do několika integrovaných bloků. 

 

Výprava za přátelstvím 

V této výpravě se zaměříme na adaptaci nově příchozích dětí, přizpůsobení se režimu MŠ, 

dokázat se odloučit na delší dobu od rodičů. Posilovat vztahy k ostatním dětem a dospělým. 

Podporovat děti nadané a vyžadující zvláštní péči, děti z jiných kultur. Pochopit vzájemná 

pravidla soužití. Rozvíjet vzájemnou komunikaci s kamarády – respekt, tolerance, 

komunikace.  Poznávat prostředí MŠ, školní zahrady, hraček,své značky, apod. 

 

Výprava za zdravím 

Je výpravou, která nám pomůže poznat lidské tělo. Zaměříme se na jeho správný vývoj nejen 

po stránce fyzické, ale i psychické. Budeme si povídat o tom, jak se naše tělo vyvíjí, jaké 

nebezpečí na nás může číhat v podobě nemocí, či špatné životosprávy. Osvojíme si základní 

hygienické a životní návyky a dovednosti. 

 

Výprava za přírodou 

Příroda se nám krok za krokem během roku proměňuje a my budeme tyto změny sledovat 

ve všech čtyřech ročních obdobích. Dozvíme se mnoho zajímavého o fauně a floře, o živé 

a neživé přírodě. Zapojíme do poznávání všechny naše smysly. 

 

Výprava za zážitky 

 

Zážitky ovlivňují každého z nás, zejména děti. Výpravou přiblížíme dětem nejen svátky 

a jejich zvyky. Společnými oslavami posílíme zejména citové vazby dětí. Vydáme se 

za kulturou, prohloubíme vztah k literatuře, hudebnímu a výtvarnému umění. 
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Výprava za poznáním 

 

Při výpravě za poznáním získáme elementární poznatky o světě lidí, historii, vědě a technice, 

vesmíru.... Dozvíme se něco o povoláních.Naučíme se chápat význam učení pro každého 

z nás. Budeme se učit smyslu pro povinnost a vážit si druhých. Naučíme se používat knihy, 

encyklopedie, technické přístroje, didaktické hračky a další media. 

 

 

 

Příjemné čtení 

 

 

Bc. Dagmar Nechutná 
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Nejmenší děti ze Sedmikrásky bude v letošním školním roce na jejich výpravách 

za poznáním provázet krteček a jeho přátelé. Náš plyšový kamarád s námi bude zažívat 

nejrůznější dobrodružství. Společně jsme se o krtečkovi naučili říkanku: 

 

Krtek vyšel na cestičku, 

podíval se ke sluníčku. 

Kde mám svoje přátele, 

zahalekal vesele. 

Už běžíme, teď a hned 

chcem poznávat celý svět. 

 

V září při adaptaci ukápla nějaká ta slzička, hlavně u těch nejmenších dětí, kterým 

ještě nebyly tři roky. Kamarád krteček sledoval, jak se děti umí poznat svoji značku, učí 

se ukládat věci na své místo, jak umí pozdravit, poprosit a poděkovat. Aby se nám dobře 

stolovalo a ve třídě nebyla stále „potopa“, 

dostali jsme na pití nové hrníčky 

s ouškem. Při vycházkách dětem 

zpočátku běhaly nožičky úplně jinam, 

než jsme měli namířeno, ale i to jsme 

se už naučili. Nejraději děti chodí 

k nádraží dívat se na vlaky a ruce 

si můžou přímo umávat.  

S pomocí krtečka jsme 

se postupně naučili cvičit a hrát 

pohybové hry. Náš kamarád nás provázel i před odpoledním odpočinkem, kdy jsme pozorně 

poslouchali nejrůznější čtené příběhy o krtečkovi a jeho kamarádech. 

Největší radost děti mají při malování a zpívání. Podzimní písničky o veverce 

a ježkovi už docela pěkně umíme. Některým ručičkám se sice ještě moc nechce uklízet, ale 

s posilou dětí, které chodily do školky už v loňském roce, to zvládáme bezvadně. 
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Naším zatím největším „výkonem“ byla návštěva výstavy ovoce a zeleniny v KKC 

spojená s ochutnávkou moštu. Pak naše kroky vedly ještě k chovatelům na výstavu domácích 

zvířat, kde jsme si mohli králíky a kachny dokonce i pohladit. 

Čas utíká jako voda a my se pomalu začneme připravovat na vánoční besídku 

a budeme se těšit na další společné zážitky a dobrodružství. 

 

 

 

 

 

p. uč. Ivana a Pavla 
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Je tu podzim a s ním spojené 

padání listí, pouštění draků a většinou 

špatné počasí. Nám ale přálo a v den, 

kdy jsme chtěli využít naší školní 

zahradu, krásně svítilo. 

Paní učitelka Klárka pro nás měla 

připravený velký úkol. Nejprve jsme 

v MŠ skládali dračí ocasy z malých 

kostiček, aby se našim veselým dráčkům 

dobře létalo ve větru.  

Pak jsme šli na zahradu a tam byl mezi stromy natažený dlouhý dračí ocas.  

Naším úkolem bylo se zakrytýma očima 

přeručkovat od začátku až do konce. 

Nikdo z nás neměl strach a všichni jsme 

to dokázali. Zatleskali jsme si a když tak 

krásně svítilo sluníčko, mohli jsme si na 

zahradě ještě pohrát. 

 

 

 

 

 

Děti z dolního sluníčka a p. uč. Klára a Jindřiška 
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Výprava za podzimem s Kamilem a Emilem 

Kamil s Emilem, což jsou naši mravenčí kamarádi se jednoho dne svěřili dětem, že by 

rádi věděli, co je to podzim. Slyšeli o něm leccos, ale nedokážou si představit, jak takový 

podzim vypadá. 

Výprava mohla začít. Naše první krůčky vedly do lesa, kde jsme potkali Houbínka, 

který nám ukázal své království hub. Učili jsme se poznávat jedlé houby – hříbek, lišku, 

Bedlu jedlou, ale i ty jedovaté. Nejvíce se nám líbila červená muchomůrka: 

 

,,V černém lese, zvaném Hůrka 

červená se muchomůrka, 

červená se panenka, 

že jí kouká sukénka, 

červená se, moc se stydí, 

že jí soused hříbek vidí.“ 

 

Počítali jsme její tečky, ubírali a zase přidávali. Houby jsme si procvičili hrou 

,,Na houbaře,,. 

Najednou se lesem ozýval dupot a funění. Kamil s Emilem se lekli a schovali 

se za první listnatý strom, ze kterého na zem padalo barevné listí – to bylo barev. 

Z listí vylezl ježek Bodlinka. 
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S Bodlinkou jsme si užili spoustu legrace. Díky nám měl své bodlinky z našich dlaní 

a k jídlu jablíčka s červíky. 

Odpoledne s ježkem s námi zažili i rodiče, kteří malovali a lepili malé ježky, krájeli 

jablíčka na křížaly. Odměnou pro nás všechny bylo společné opékání vuřtů. 

 

 

 

 

 

p. uč. Jitka a Romana 
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Od letošního září nás bude celým školním rokem provázet roztomilá žížala Jůlinka. 

Děti se s ní během pár dnů skamarádily a rády jí vyprávějí zážitky z víkendů nebo různých 

kulturních akcí. 

Zížalka se podivila, kolik 

druhů ovoce a zeleniny děti dokážou 

nejen pojmenovat, ale také poznat 

hmatem či podle vůně. Radost má 

z nových tanečků, písniček a básní, 

které si děti osvojují. 

Mnohé děti donesly Jůlince 

ukázat i vlastnoručně nasbírané 

houby z lesa, z vycházek jsme jí 

přinášeli na výstavu různé větvičky jehličnanů, barevné listy a plody. Děti pochválila při 

samotném tvoření z přírodnin, radost měla z papírových draků nebo strašidýlek. 

Nastanou ale i chvilky, kdy si paní učitelky vypůjčí Jůlinku k tomu, aby děti 

napomenula nebo poučila o vhodném chování. 

V příštích dnech se společně budeme těšit na výstavu Podzimníčků - ,,bramboráčků,, 

i na zazimování zvířátek. A hlavně na blížící se adventní chvíle, kdy bude Jůlinka dětem 

naslouchat jaká mají vánoční přání. 

 

 

 

 

 

p. uč. Jarka a Jitka 
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V rámci Mezinárodního dne omezení přírodních katastrof jsme 13.10.2016. 

navštívili HZS v Přešticích. 

Smyslem akce bylo začít číst 

dětem v 10:00 hodin v celé České 

republice. 

hasičské pohádky. Po přečtení pohádky 

následovala krátká beseda o práci 

hasičů. Pak měly děti možnost 

si prohlédnout budovu HZS a zásahovou 

techniku.  

Na závěr hasiči dětem předvedli 

simulovaný poplach. Akce byla velmi 

zdařilá a zajímavá. Děkujeme hasičům za pozvání a oceňujeme jejich přístup k dětem. 

 

Když se někdy ozve ,,hoří“!, 

když sirény houkají, 

hasiči hned se svým autem, 

za požárem spěchají. 

 

Oheň hasí proudem vody, 

co jim stříká z hadice, 

ať je co nejméně škody… 

Odvážní jsou velice! 

 

Zachraňují lidi, věci, 

také když jsou povodně, 

Hasiči jsou kabrňáci, 

hrdinové. Rozhodně! 

 

p. uč. Dáša a Maruška 
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Letošní začátek školního roku byl pro naši třídu poněkud neobvyklý. 

V rekonstruované kuchyňce praskl vodovod a celý pavilón byl rázem pod vodou. 

O to smutnější to bylo, že třída byla právě uklizena a připravena na první dny nového 

školního roku. 

Při vyklízení obou tříd pomáhal kdekdo – profesionální i dobrovolní hasiči, techničtí 

pracovníci města, zaměstnanci úřadu MP, paní uklízečky, kuchařky, učitelky, paní z kanceláře 

i pan školník. 

Po vystěhování začala doba čekání, kdy naplno pracovaly jen vysoušeče. V měsíci září 

nám paní učitelky a děti ze Sedmikrásky půjčily svoji třídu, těšili jsme se, že od 1.10. budeme 

ve svém, ale vysoušeče byly stále plné vody. 

A tak jsme se zase stěhovali a tentokrát do sborovny a haly. Pěkně jsme se tam 

zabydleli. Ve spojovací šatně máme šatnu, v hale třídu a jídelnu a ve sborovně hernu. Moc 

děkujeme, že nás paní učitelky a děti ze třídy Sedmikráska pouštějí do své umývárny a WC. 

V náhradních prostorách už budeme pomalu třetí měsíc a už nám to ani nevadí. 

Zabydleli jsme se, náhradní prostory jsme si vyzdobili pracemi dětí, přinesli jsme si hračky 

ze Zvonečku. 

Přesto se moc těšíme do nově zrekonstruované třídy. Už se blíží naše stěhování zpět. 

Čerti s Mikulášem už snad za námi přijdou do nově otevřené třídy HORNÍ ZVONEČEK. 

 

 

 

 

 

p. uč. Jana a Lenka 
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Příspěvky do novin 

Poděkování  

Blíží se konec letních prázdnin a pro učitelky MŠ nastává období, kdy se vše chystá na 

příchod dětí. Vše musí být připraveno tak, aby se děti v prostředí cítily dobře a bezpečně, 

zejména ty, které jdou do MŠ poprvé, a jejich odloučení od rodičů bude náročné. Netušila 

jsem, že to nebude náročné jen pro ně... Je 29. 8. 2016 6.00 hodin ráno, když mě probouzí 

telefon: ,,Jitko, přijeď do školky, nikde nejde elektřina a celý pavilon Zvoneček je pod 

vodou“. Žádné probuzení z pohádky, ale krutá realita. Cestou přemýšlím, jak moc špatné to je 

a co se musí všechno zařídit. Realita předčila mé očekávání, do očí se mi hrnou slzy, tak jako 

všem ostatním. Nikdy bych nevěřila, co může jedna baterie dokázat. Ale stalo se, je potřeba 

jednat. Ranní probuzení nepotěšilo ani zastupitele města, hasiče, krizový štáb a učitelky, které 

měly přijít až na odpolední směnu. Sirény hasičů probudily město Přeštice do života. Všichni, 

kteří v danou chvíli nebyli u dětí v době prázdninového provozu, přiložili ruce k dílu. Tímto 

bych chtěla poděkovat všem, kteří se na odklizení škod podíleli a nadále podílí, zejména pak 

profesionálním i dobrovolným hasičům, zaměstnancům města, firmě Ekas a zaměstnancům 

MŠ. Poděkování patří i rodičům dětí, kteří nám vyšli vstříc a své děti si ponechali doma. V 

současné době probíhají jednání ohledně zprovoznění třídy horní Zvoneček a umístění dětí. 

Veškeré informace budou na stránkách školy. Čeká nás ještě spousta práce, než se vše zase 

vrátí do starých kolejí. Věřím, že pochopení a trpělivost nás všech vykoná svůj díl. 

 

 

 Jitka Erbenová  

ředitelka MŠ Dukelská 
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Fotografie 
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Na bílém obláčku andílek maličký, 

 prstíčky rozsvítí sněhové hvězdičky. 

Jednu ti posílá i s přáním od srdce,  

ať s láskou prožijem letošní Vánoce. 

 

Přejí děti a kolektiv MŠ 

 

 

 


