
Perličky z naší školičky 
Skupina holčiček, paní asistentka a paní učitelka se obouvají. 
Štěpánka spiklenecky prohlásí : “ Takže, baby, teď jdeme na tu 
zahradu, jo..?” 

“ Kubíčku, pojď se převléknout do pyžámka, dnes spinkáš. “ 
Kubíkovi se ale do postýlky vůbec nechce a velmi zdvořile odmítá : 
“ Ne, děkuji, paní učitelko. Já dnes spinkat nebudu…” 

Kamarád několikrát kýchnul. Adrian reaguje : “ To on má asi na 
něco energii. “ 

ŠKOLKOVINKY 
Měsíční zpravodaj Mateřské školy Valentýnka Hřebeč

 ŘÍJEN 2019

CO JE U NÁS 
NOVÉHO 

MŠ I 

Na našich zahradách 
máme nové herní 
prvky. Menší děti 
dostaly didaktický 
domeček na rozvoj 
předmatematické 
gramotnosti. Je 
vybaven dvěma 
labyrinty, velkým 
kuličkovým 
počítadlem, 
velkoplošnou 
skládankou ze 
čtverců, ručičkovými 
hodinami s počasím a 
obchůdkem. 

         MŠ II 

Větší děti mají venku k 
dispozici nové 
mobilní stupně vítězů, 
které však mají 
mnohonásobně větší 
všestranné využití. 
Zde plánujeme 
pořídit ještě jeden 
hrací prvek.

OPIČKA ŽOFKA RADÍ 
Znáte pořekadlo “chytrý 

jako opice”? Zde 
najdete odborné 

informace a odpovědi 
na vaše dotazy

ZPRÁVY ZE TŘÍD 
-novinky v každé třídě 

-fotogalerie 

- perličky našich dětiček

PŘIPRAVUJEME 
- výlet do Techmanie 

Plzeň 

- - fotografování 

- - Iter Haf



PORADNA OPIČKY ŽOFKY 

Žofka radí 
Žofka informuje 
Žofka odpovídá na dotazy 
Dnes na téma : PROČ JE VHODNÝ 
ADAPTAČNÍ PROGRAM 

Novorozenci mají primárně danou emoční 
vazbu na maminku ( tzv. dyadická vazba ). 

Dále si děti tvoří citové vazby na další členy 
rodiny a ostatní lidi ve svém okolí. Sociální 

myšlení se ale u dětí vyvíjí postupně a zvolna, 
a proto do přibližně “školkového” věku nejsou pro děti kolektivní zařízení vhodná. Děti do 
přibližně tří let věku totiž prakticky nejsou schopné navazovat širší kolektivní vztahy mimo 

svou rodinu a nejbližší.  

Nástup do MŠ je tedy pro dítě velkým mezníkem v jeho dosavadním životě v bezpečném a 
známém prostředí domova a první dny ve školce pro něj mohou být psychicky náročné.  

Abychom předešli zbytečným traumatům ze špatného předání dítěte do nového, pro dítě 
cizího a neznámého prostředí ( tzv. separační úzkost či separační syndrom ),     

spolupracujeme s rodiči a v rámci našeho adaptačního programu jim umožňujeme 
zpočátku pobývat v MŠ s dítětem dle potřeby. Dítě tak získá pocit bezpečí,že školka není 
cizí, že i maminka s tatínkem si tam chodí hrát a postupně přestanou přítomnost rodiče 
vyžadovat. Potřebná doba tohoto “překryvu” je individuální, trvá však minimálně 3 dny.  

CO MŮŽE POMOCI : 

-když je dítě ráno najezené a řádně vyspané ( alespoň 10h spánku ) 

-když je dítě pár dní před nástupem do školky doma, není vhodné se např. vrátit pozdě 
večer z dovolené a ráno vyrazit do školky 

-když je první kontakt se školkou krátký, cca 0,5 - 1 h si rodič s dítětem ve školce hraje a pak 
společně odcházejí domů 

-když rodič postupně omezuje hru s dítětem, ve třídě je pouze přítomen, něco si např. čte 
nebo vyřizuje a dítě si postupně začíná hrát     samo 

-když se loučení neprotahuje, rodič se s dítětem odhodlaně rozloučí a odchází, dítě totiž 
vycítí vaši nejistotu a začne plakat 

-když se rodič po rozloučení již do třídy nevrací 



Pokud se dítě rozpláče a paní učitelce se nepodaří jej v krátké době utišit a zabavit, vždy 
voláme rodičům a trpělivě pokračujeme v adaptaci tempem vyhovujícím dítěti. Většina dětí 

zvládne adaptaci během 1-2 týdnů, může se však protáhnout i déle. 

CO JE ŠPATNĚ : 

-přetahovat se ve dveřích o plačící dítě s paní učitelkou, pokud není možné dítě předat, je 
vhodné si opět chvíli pohrát a zkusit to znovu 

-odcházet tajně bez rozloučení, vždy je potřeba se s dítětem rozloučit a říci mu, že zase 
přijdete 

-lhát dítěti, že jde po obědě, když ve skutečnosti bude ve školce i spát, dítě pak nevěří vám 
ani nám 

-vyjadřovat se před dítětem o školce negativně, i zdánlivě nevnímající dítě zabrané do hry 
vnímá, co říkáte a vaše rozporuplná prohlášení  v dítěti způsobí zmatek, např. “školka je 

bezva, bude se ti tam líbit..”sděleno dítěti  X “školka je hrozná..”sděleno partnerovi 

Tolik tedy k adaptaci...Jakékoli další dotazy vám rády zodpoví paní učitelky.. 

Vaše Žofka  



ZPRÁVIČKY 1. TŘÍDA 

Ve třídě je zapsáno 12 nejmladších dětí. Pracuje s nimi paní 
učitelka Irena Kadlecová a během vycházky a oběda také asistent 
pedagoga paní Jana Lisnerová. Dle potřeby bude s dětmi 
pracovat též paní učitelka Dominika Nobilisová. 

Třída má novou výzdobu - nástěnnou textilní dekoraci čtyř 
ročních období, kterou dětem přes prázdniny ušila paní učitelka Irenka. Také jsme tuto třídu 
dovybavili novými policemi pro lepší využití malého prostoru. 

Dětem se moc líbí značkovník, kde každé ráno řeknou Krtečkovi, zda jdou po obědě nebo 
budou ve školce spinkat. Tutu vychytávku okoukala paní učitelka ve spodní školce a též 
přes prázdniny doma spíchla:-) 

Nejvíce práce nám zatím dala adaptace a moc děkujeme rodičům za pomoc, vstřícnost a 
spolupráci.   Hezky si s námi pár dní ve třídě hráli a usnadnili tak dětem zvykání na novou 
životní situaci. O   adaptaci na MŠ si můžete přečíst více v Poradně Opičky Žofky:-) 

Pár slziček a trocha křiku nás ale neodradilo a pilně už pracujeme. Děti se s pomocí Krtka a 
jeho kamarádů učí pravidlům soužití a bezpečnosti v MŠ a také už s paní učitelkou cvičí, 
zpívají, malují, modelují a vůbec dělají všechno, jak se ve správné školce patří…Fotogalerie 
1.třídy 



Fotogalerie 1. třída  

 

 



ZPRÁVIČKY 2.TŘÍDA           

Tato třída je u nás nejpočetnější. Je to dáno hygienickou 
kapacitou dvou prostorných místností. Máme zde 24 
dětí a letos s nimi pracují třídní učitelka paní Zdena 

Kožmínová, paní učitelka Zuzana Vojířová, Dis a některé 
dny také paní učiteka Dominika Nobilisová.  

Nově letos v této třídě mají paní učitelky na pomoc asistenta pedagoga, paní 
Janu Lisnerovou. "Tetu" Janu už některé děti znají z minulého roku, kdy 

působila v 1.třídě s paní učitelkou Zdeničkou. I zde děti přivítala nová výzdoba 
a teta Jana přes prázdniny vyrobila technikou kašírování veselé barevné ptáčky, 
kytičky a jablíčka k zavešení na stěny. Stejnou technikou nám vyrobila i úžasné 

hříbky a muchomůrky červené, které využijeme při říjnovém fotografování 
všech tříd v "podzimním lese". Takže - děkujeme, teto Jano:-) Kolektiv dětí se 
učí soužití podle nových třídních pravidel a po krátké adaptaci už děti s paní 

učitelkou pilně pracují… 

 



Fotogalerie 2. třída  
 

 

 

HOUBIČKY “TETIČKY” JANIČKY



ZPRÁVIČKY 3. TŘÍDA  
My, třeťáci, jsme sice podle věku "mladší předškoláci", ale s 
naší třídní učitelkou, paní ředitelkou Mgr. Lucií Kuškovou, se 

na školu připravujeme stejně usilovně, jako čtvrťáci. Paní 
ředitelka nás učí také samostatnosti a zodpovědnosti za svá 

rozhodnutí a činy a chystá pro nás každý týden, kromě 
běžné vzdělávací nabídky, různé dobrovolné úkoly, které ve 
školce můžeme, ale nemusíme plnit. Kdo má chuť se učit a 
pracovat, popojíždí vesele dopředu v třídní hře a dostává 

odměny. Zkrátka.."Komu se nelení, tomu se zelení"   

Letos popojíždíme rybičkami štice do bříška. To abychom si také pamatovali, že 
je dobré jíst ryby a žít zdravě. O tom se ještě spoustu dalších věcí dozvíme v 

letošním celoškolkovém projektu V zdravém těle zdravý duch. Ten ale není jen 
o zdravém jídle, ale také o pohybu, odpočinku a dobré náladě.  

Máme ještě i svůj třídní projekt Deník Psa Škubánka. Škubánek je náš plyšový 
maskot. Má u nás ve třídě svou boudičku. Bereme si ho každý víkend někdo 
domů a s rodiči pak zapíšeme do putovního Deníku, jakou legraci jsme si se 

Škubánkem užili:-) Užíváme si i každodenní procházky s paní učitelkou 
Dominikou Nobilisovou nebo paní učitelkou Stanislavu Lefnerovou. Je nás ve 

třídě 15 kamarádů a máme bezva třídní pravidla, která nám pomáhají dělat vše 
správně. Ty vám ukážeme někdy příště… 



Fotogalerie 3. třída 
 

 



ZPRÁVIČKY 4.TŘÍDA 
Když jsme šli kdysi poprvé do školky, byla v nás malá 

dušička. Nevěděli jsme, jak to bez mámy a táty zvládneme. 
Dnes už jsou z nás ale předškoláci a do školky se těšíme, 
protože se tam pořád něco zajímavého děje a máme tam 

hodně kamarádů. Jsme už velcí, a tak jsme adaptaci zvládli 
bez problémů a s elánem jsme se pustili do práce. Čekalo 

nás "Pole" se svou bohatou úrodou. 

 Namalovali jsme slunečnice - paní učitelky říkaly, že jsou opravdu 
krááásnééé:-), sbírali jsme vyorané brambory, počítali je a třídili do pytlů, 

bramborovými tiskátky jsme vyzdobili šaty pro princeznu a vytvořili mandaly, 
tahali řepu i dramatizovali pohádku, upekli rohlíky i bramborové lupínky, na 

zahradě jsme cvičili s Kobylkou Emilkou… 

Legrace byla u naší Malé bramboriády, to byla taková olympiáda s 
bramborami:-) A ještě spoustu dalších věcí jsme zvládli.. to koukáte, viďte..  

My si to ve školce prostě umíme užívat.  

Pro rodiče a děti připravily paní učitelky také aktivitu "Vytvořme společně 
Čtenářský deník 4. třídy. Věříme, že se rodiče s dětmi  do této příjemné aktivity 
zapojí, že si společné chvíle u knihy hezky užijí a podělí se snámi o své zážitky.) 

 



Fotogalerie 4. třída 



PŘIPRAVUJEME  
1.10. Didaktický program INTERHAF s živými psy.    Říjen začneme s pejsky 
Projektem Interhaf. Děti se seznámí s bezpečným chováním v přítomnosti psa, jak se 
s pejskem bezpečně zkontaktovat a pejsci v různých tématických scénkách dětem 
předvedou, co mají rádi, co ne a proč. 

2.10. Fotografování tříd “Podzimní les”. Ten bude jako pozadí fotografie a děti 
budou ve venkovnim oblečení, ale bez čepic, aby byly hezky vidět:-) Jedná se o 
hromadnou fotografii celé třídy. Nedávejte dětem zelené oblečení, pro techniku 
klíčování, kterou fotografie bude zpracována, není vhodné. Děti se fotí před 
zeleným plátnem a motiv lesa je pak přidán. Cena 80-90,- Kč, bude ještě upřesněna 
a bude vám odečtena z třídního fondu. Pokud máte zájem o více fotografií vaší třídy, 
sdělte to předem paní učitelce. 

22.10. Fotografování jednotlivců - Vánoce 

Děti bude fotografovat soukromá fotografka paní Grymová. Nabízí sadu 4 fotografií, 2x 
barená a 2x černobílá. Letošní motiv je dítě sedící v bílém křesílku, na zemi šedá 
kožešina,v pozadí vánočně nazdobený krb. Doporučujeme slavnostní oblečení a úpravu 
dětí. Po vyfotografování děti převlékneme do “civilu”, aby si parádu neumazaly:-) Cena 
sady je 250,- Kč a objednávka je závazná, sadu nebude možné vrátit. Odečteme z třídního 
fondu. Pokud si přejete více sad, sdělte paní učitelce předem. Děti se fotí jednotlivě, bez 
kamarádů a bez sourozenců. 

24. 10. Polodenní Projektový den v Techmania Science Center 
Plzeň  

Na výlet vyrazíme hned ráno s dětmi 3. a 4. třídy a volná místa v 
autobuse doplníme staršími dětmi ze 2. třídy. Jedná se o 
Projektový den mimo MŠ a je většinově hrazen z dotačního 
programu Šablony II. Vybrali jsme v rámci výchovy k 
předmatematické gramotnosti program Hravá geometrie. Děti 
absolvují didaktické hry a činnosti pod vedením lektora a výukový 
film. Nejmladší, tříleté děti zůstanou v horní  školce s paní 
učitelkou, která pro ně připraví věkově jim diferencovaný hravý program též s 
geometrickými tvary. Domníváme se, že pro ně by cesta a výukový program vedený cizím 
lektorem  nebyl přínosem, ale zbytečným stresem a zátěží. Po návratu z výletu (cca 13h)  
bude provoz MŠ standardně do 16 h v obou budovách. Pokud by nejel někdo ze starších 
dětí, může rovněž zůstat v MŠ, s malými dětmi v horní školce. 

Všem starším dětem ale tento Projektový den moc doporučujeme:-)Podrobnosti k času 
odjezdu a stravě sledujte na nástěnkách ve vaší šatně nebo na webu MŠ. 



Po přečtení prosíme vrátit Školkovinky zpět do 
šatny pro další zájemce, děkujeme !! 
Další výtisky naleznete v šatnách vždy první 
týden v měsíci. 

Vaše redakce 
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