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ŠKOLKOVINKY
Čtvrtletní zpravodaj Mateřské školy Valentýnka Hřebeč

Hlásíme se opět s dalším číslem našeho čtvrtletníku. Podzim ve školce byl krásně pestrobarevný

díky nejrůznějším aktivitám, které jsme s dětmi a s Vámi rodiči uskutečnili. 

Děti  si  prakticky,  vlastníma  rukama,  vyzkoušely  nové  pracovní  činnosti  v rámci  projektu

polytechnické výchovy Rok s dědou Neposedou a těší se na další. Projekt probíhá ve všech třídách

s diferenciací dle věku dětí. Více se dozvíte ve zprávách z jednotlivých tříd.

Pracovali jste s námi i Vy  na prima podzimních dílničkách Skřítci bramboráčci a my Vám děkujeme

za hezké, společně strávené chvíle i na lampionovém svatomartinském průvodu. 

Těšíme se na další setkávání, aktuálně již brzy na vánočních besídkách tříd. 

Přejeme všem krásné, klidné, pohodové svátky a mnoho radosti z Vašich dětí 😊



Zprávičky z     1. třídy aneb Jak to celé začalo   😊  

Začalo nám to letos moc hezky. Děti ve školce přivítali  Krtek a Děda Neposeda a hned od prvního dne

připravovali dětem spolu s paní učitelkou pestrý program, aby se našim prvňáčkům ve školce líbilo. Nejprve

jsme se  museli  naučit  svou značku  a  také třídní  pravidla,  abychom se ve  školce  pohybovali  a  chovali

správně, bezpečně a ohleduplně ke kamarádům. 

Velkou výzvou byl  nácvik úklidu hraček.  Měli  jsme skoro všichni ještě batolecí  návyky házet hračky na

hromadu nebo všechno rozhazovat a vysypávat a pak v tom všem šlapat. Už to ale zvládáme lépe. Přesně

už víme, kde má každá hračka své místo, takže paní učitelky se už jen dívají a my hezky a správně uklízíme a

pak dostaneme malinkatou odměnu za dobrou práci 😊

Práce  nás  tedy  baví  velice.  Náš  Děda  Neposeda  nás  učí  různé  věci  !  Už  jsme  krájeli  měkké  ovoce

příborovými noži, vyráběli myšky z brambor, které jsme vlastnoručně vyryli lopatami z našeho pískoviště,

řezali jsme pilkou na zahradě „dřevo“ , vyráběli bambulky a skřítky z listí a listy stromů a kytičky lisovali do

našeho herbáře, který si pak na prázdniny a na památku odneseme domů. Moc nás to s  Dědou Neposedou

baví !

Pilně pracujeme i s paní učitelkou a protože jsme letos opravdu  hodně maličcí, trénujeme ty základní věci a

dovednosti, které má správný prvňáček předškoláček mít. Chce to ještě hodně času a trpělivosti, ale my to

zvládneme a budete koukat na besídce, jak jsme šikovní 😊

Sice hodně marodíme, ale co naděláte… nic… jsme prostě malí a musíme se postupně zocelit, aby na nás

neskočil každý bacil, který letí kolem. Tak se na nás nezlobte, že máme pořád rýmu a kašel a nebojte, ono

to přejde… třeba už po Vánocích…

Text: paní učitelka Irenka





Zprávičky z     2. třídy  

Zdravíme Vás poprvé v letošním školním roce a přinášíme zprávy z naší třídy 😊

I  přes občasné ranní pláče, které jsou se začátkem školního roku spjaty,  si  děti na školku
zvykly,  poznaly  nové  kamarády,  paní  učitelky  a  také  spoustu
nových hraček, a do školky chodí rády.

Děti poznaly a učí se dodržovat pravidla školky, což jde většině z
nich velmi dobře.

Na začátku roku jsme se seznámili  s Dědou Neposedou a jeho
babičkou,  kteří  nás  budou  provázet  celým  rokem,  jako
celoškolkový projekt. Zároveň jsme poznali Sokolíka Pepíka, který
nám  dává  především  pohybové  úkoly,  za  jejichž  splnění
dostáváme samolepky.

V  prvních  měsících  jsme  si  povídali  o  rodině,  o  přírodě,
zvířátkách,  procvičovali  jsme  barvy,  zjišťovali  čeho  se  bojíme,
zkoumali lidské tělo a spoustu dalších činností.

Téma  oslavy  a  posvícení  jsme  si  přiblížili  i  Svatomartinským
průvodem, za jehož podporu a vaši účast moc děkujeme!

Při tematických hrách a činnostech se děti velmi hezky zapojují a
spolupracují.

Těšíme se již na blížící se předvánoční čas a setkání s Vámi ve školce.

Zdraví paní učitelky Zdenička a Zuzka





Zprávičky ze 3. třídy

Tak to jsme my, ale ne žáci z 3.B, ale děti ze 3. třídy. Jen nás tu celkem 15 - 7 holek, 8 kluků a

z toho 8 předškoláků. My mladší jim však zdatně sekundujeme. K nám patří ještě učitelka

ředitelka v jednom Lucka Kušková a učitelka Maruška Chocholáčková. V novém prostoru

jsme se už zabydleli, víme, kde co je a jak se co v dolní školce dělá.                                                                          

V letošním roce se připravujeme opravdu systematicky. Díky projektu s Dědou Neposedou, který je celý 

hrazený Středočeským krajem, se seznamujeme s nejrůznějšími činnosti, dovednostmi a samozřejmě si je 

prakticky všechny zkoušíme. S tím souvisí i spousta nových informací, které si do své hlavičky musíme 

vložit. Zatím jsme založili na naší pidi zahrádce kompost a záhon – první úrodu ředkviček jsme již ochutnali, 

potom jsme zasadili ovocné stromy a keře a také jsme nezapomněli na ptáčky a hmyzáčky a postavili jim 

krmítko, budku a hmyzí hotel. Ještě nás v listopadu čekají včeličky a cesta medu, určitě si vyrobíme něco 

z včelího vosku. Také jsme vyjeli v rámci tohoto projektu na výlet do Botanicusu v Ostré, kde jsme zkoušeli i

zapomenutá řemesla – perníkaření, výrobu mýdel, provazů, loutek, hliněné misky atd.                                

Naše ruce nezahálejí ani ve školce a hádejte, kdo vám napekl makové svatomartinské rohlíčky na 

lampiónový průvod? No jasně, my třeťáci a naše paní učitelky. Také jsme si užili téma o dracích a podzimu, 

učili jsme se střídat barvy, kreslit draka, pomohli vysvobodit Míčka Flíčka od zlého draka Mraka. Velmi se 

nám líbilo i téma o lidském těle, zkoumali jsme rentgeny a od pondělí do pátku operovali a léčili vše, co 

mělo nohy i ruce. Lidské tělo jsme prozkoumali také vědecky a pod mikroskopem na výletě v ZŠ Buštěhrad, 

kde si pro nás připravili zase pěkné aktivitky.                                                                                                             

Až uspíme všechna zvířátka, budeme se už chystat na Vánoce, vyrábět dárečky a pro Vás rodiče nacvičíme 

vystoupení O dvanácti měsíčkách, s tím budeme ale od vás potřebovat trochu pomoci, a to připravit 

kostým a trénovat písničky do naší operetky doma.                                                                                       

V příštím čísle časopisu se pochlubíme, jak to všechno s Maruškou a dvanácti měsíčky dopadlo.             

Krásné a jistě veselé Vánoce v kruhu rodinném přeji třeťáčkové a Lucka s Maruškou.

Text: paní ředitelka a učitelka Lucka





ZPRÁVIČKY ZE 4. TŘÍDY  

My předškoláci jsme adaptaci  v nové třídě zvládli dobře, po prázdninách jsme se už

těšili  na své  kamarády  a  přivítali  i  ty  nové.  Brzy  se  z nás  stal  dobrý a  kamarádský

kolektiv.  Pracují  s námi  paní  učitelka  Jana  Langmajerová  a  od  listopadu  paní  učitelka  Barbora

Štrombachová, která vystřídala paní učitelku Katarínu Borovou.

Podzimní  měsíce  jsme si  ve  školce  náležitě  užili,  byly  dost  pestré  na  projektové dny,  akce  a  zábavné

činnosti.

S předškoláky jsme v letošním školním roce zapojeni  do projektu „Rok s dědou Neposedou“,  který  nás

přivítal i první den ve školce a bude s námi pracovat a hrát si celý školní rok. Každý měsíc s ním prožijeme

poučné a zábavné dopoledne. V rámci projektu jsme již v září s dědou Neposedou zahradničili, vybudovali

ze dřeva vyvýšený záhon i kompostér a zaseli semínka ředkviček a bylinek. Zasadili keře malin a rybízu a

dva ovocné stromy. Paní učitelky se s námi vypravily na výlet do středověké vesničky v Ostré nad Labem,

kde jsme si vyzkoušeli různá řemesla a na památku si odvezli pěkné výrobky. Moc se nám tam líbilo.

Během podzimu jsme často vyráželi na vycházky do přírody, která hrála všemi barvami. Sbírali přírodniny a

z nich  pak  tvořili  a  vyráběli,  využili  je  k počítání,  třídění  i  porovnávání.  Povídali  si  o  úrodě  na  polích,

v zahradách, zpracovávali ovoce, zeleninu a tvořili pěkné obrázky. Taky si hráli na větříčky i vichřice a naučili

se, že vítr dokáže být užitečný, ale umí být i nebezpečný. Těšili se až zafouká ten správný vítr k  pouštění

draků. Naši „Drakiádu“ jsme si užili, vítr vynášel draky hodně vysoko, to byla paráda a úžasná podívaná na

ty barevné draky. Svatý Martin sice nepřijel na bílém koni, ale lampionový průvod se vydařil. Statečně jsme

prošli  stezku  odvahy  a  v cíli  na  nás  čekala  sladká  odměna  –  svatomartinské  rohlíčky,  mňam,  ty  byly

výborné.

Podzim nám končí, přichází zima a s ní spojené těšení se na Mikuláše, Vánoce a sníh.

Přejeme Všem klidné a pohodové prožití adventu, krásné a veselé Vánoce.

Paní učitelky Jana Langmajerová a Barbora Štrombachová





Valentýnčin nápadník
Také máte radost, když pod stromečkem najdete knihu? 😊

Doporučujeme Vám tyto odborné tituly, zabývající se problematikou výchovy dětí:

Jak žít a nezbláznit se

PhDr. Lidmila Pekařová

Autorka  velmi  trefně  popisuje  různé  výchovné  situace  od  předškolního  věku  až  do

dospělosti  a  nabízí  funkční  postupy,  jak  je  zvládnout  co  nejlépe.  Autorka  je  klinický  a

poradenský psycholog.

Malý tyran

PhDr. Jiřina Prekopová

Najdete zde rady,  jak si  poradit se svéhlavým, panovačným dítětem, které s Vámi

doma  „cvičí“  a  jak  tento  nežádoucí  výchovný  směr  změnit.  Autorka  se  věnovala

dětské psychologii. 

Po dobrém, nebo po zlém ?

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Vše o úskalí odměn a trestů jako výchovných prostředků od světově uznávaného,

legendárního dětského psychologa.

Maličkosti

Mgr. Jiří Halda

Pochopíte souvislosti v rodině, které děti ovlivňují a determinují jejich další vývoj.

Autor velmi upřímně sděluje potřeby dětské psychiky a vede nás k zamyšlení, co

je  ve  výchově  v dnešní  době  opravdu  důležité.  Autor  je  speciální  pedagog  a

rodinný terapeut. 

Tyto knihy máme i v MŠ v odborné knihovně a rádi Vám je zapůjčíme.



Po přečtení prosíme vrátit Školkovinky zpět do šatny pro další zájemce,

děkujeme.

Textová úprava: Irena Kadlecová

Grafická úprava: Zuzana Vojířová

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

plný zdraví, hojnosti a tělesných i duševních sil

Vám přeje Vaše Valentýnka.


