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Brzy to bude již rok, kdy se naše životy začaly ze dne na den výrazně měnit a my 
jsme byli nuceni se přizpůsobit. Jednou z mnoha nových dovedností, které se 

nám všem v této nejisté době hodí, je schopnost žít v přítomnosti. Ze dne na den. 
Učíme se nemít vše pod kontrolou. Reagovat flexibilně. Nepodléhat panice. 

Zachovat si odstup od situací, které nemůžeme ovlivnit. Vážit si obyčejných věcí. 

Brzy to bude již rok, kdy se naše 
životy začaly ze dne na den 

výrazně měnit a my jsme byli 
nuceni se přizpůsobit. Jednou z 

mnoha nových dovedností, které 
se nám všem v této nejisté době 

hodí, je schopnost žít v 

přítomnosti. Ze dne na den. Učíme 
se nemít vše pod kontrolou. 

Reagovat flexibilně. Nepodléhat 
panice. Zachovat si odstup od 

situací, které nemůžeme ovlivnit. 

Vážit si obyčejných věcí. Nacházíme 
skutečné přátele a 

znovuobjevujeme opravdové 
hodnoty. Svět našich dětí nám 

může být velkou inspirací. Co 
říkáte třeba na pohodovou životní 

filozofii Medvídka Pú, milovaného 

dětmi na celém světě ? Určitě stojí 
minimálně za zamyšlení... 

(ukázka z knihy Medvídek Pú, 
autor  A. A. Milne)

Fotoperlička z 1.třídy  
momentka během dopolední svačinky 

aneb "kde to ty holčičky asi viděly:
Paní učitelka vítá Oskárka. Radostně, 
mile, pozitivně.  
"Dobré ráno, Oskárku. Jak jsi se dnes 
vyspinkal ?" 
Oskárek zasmušile, po krátkém 
zamyšlení... 

"Já jsem se dnes, paní učitelko, 
vyspinkal pěkně hnusně."  

Děti jsou hlučné u polévky. Paní 
učitelka připomíná : "Děti, přece jsme si 
popřáli dobré chutnání bez povídání..." 
Oskárek : " Promiň, paní učitelko. My 

Perličky z 1.třídy



PORADNA OPIČKY ŽOFKY

Čas nečeká a našim předškolákům již brzy nastanou školní povinnosti. Vlastně jejich 
první skutečné povinnosti v životě. Nastává čas k posouzení, zda je Váš předškolák 
přiměřeně zralý, dostatečně připravený, pozitivně motivovaný a zda ve svém vývoji již 
dospěl do úrovně tzv "školní zralosti" v oblasti fyzické, psychické, sociální i citové. 
Obecně se posuzují tato kritéria :  

FYZICKÁ OBLAST- dítě má být přiměřeně zdravé a fyzicky zdatné, aby např. uneslo 
školní tašku, nemělo by již mít potřebu dlouhého odpočinku či spánku po obědě a 
nemělo by mít výrazné fyzické, smyslové nebo logopedické vady. Součástí naší 
výchovně vzdělávací práce s dětmi je řada tělovýchovných a smyslových aktivit, které 
děti rozvíjejí. 
PSYCHICKÁ OBLAST - dítě po dobu práce udrží pozornost, soustředí se na úkol, 
zvládá komunikaci s okolím, má přiměřenou schopnost vnímání a myšlení. Toto se 
odvíjí jednak od zralosti centrální nervové soustavy, ale můžeme dítěti výrazně 
dopomoci vytvářením dostatečných příležitostí k procvičování a upevňování těchto 
funkcí. Děti navštěvující naši mateřskou školu dostávají těchto podnětů denně, 
systematicky a cíleně velké množství již od 1. třídy. Nároky jsou diferencované dle 
věku, postupně se zvyšují a ve 3. a 4. třídě probíhá skutečně intenzivní příprava na 
školu. Již mnoho let se u nás přípravě předškoláků věnuje zkušená paní učitelka Jana 
Langmajerová, dále paní učitelka Petra Hrubešová, paní ředitelka Lucie Kušková a 
nově od letošního školního roku paní učitelka Renata Zajíčková. Všechny případné 
dotazy na školní zralost Vašeho dítěte Vám tyto paní učitelky kvalifikovaně zodpoví. 
SOCIÁLNÍ a CITOVÁ OBLAST - dítě se dokáže odloučit od rodičů a chovat se 
samostatně, respektuje jiného dospělého, reguluje své projevy chování, dokončí i 
činnost, která ho příliš nebaví. I tyto dovednosti si děti během docházky do MŠ 
přirozeně osvojují a trénují. 

Pokud dítě v těchto oblastech přiměřeně prospívá, můžeme hovořit o jeho PRACOVNÍ, 
SOCIÁLNÍ a EMOCIONÁLNÍ ZRALOSTI a nástupu do ZŠ nic nebrání. 

PRACOVNĚ ZRALÉ DÍTĚ : rozlišuje hru a povinnost, pracuje, i když se mu zrovna 
nechce, vyvine volní úsilí na získání nové znalosti či dovednosti, respektuje pravidla a 
limity, je samostatné, zodpovědné 
SOCIÁLNĚ ZRALÉ DÍTĚ : spolupracuje, komunikuje, přijímá různé sociální role, plní své 
povinnosti, dodržuje základní společenské normy 
EMOCIONÁLNĚ ZRALÉ DÍTĚ : je emočně stabilní, vyrovnává se s drobnými 
neúspěchy, nepodléhá afektu, není plačtivé, úzkostné, nejisté a DO ŠKOLY SE TĚŠÍ. 

DNES NA TÉMA: TĚŠÍME SE NA ŠKOLU



KDY ZVÁŽIT ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY  
- krátkodobá výdrž u činností, nedokončování úkolů, neochota se k nim vrátit 
- nezájem o nabízené vzdělávací aktivity, preferování velmi jednoduchých či bezcílných 
činností 
- problém s odloučením se od rodičů, plačtivost, časté dotazy "kdy už půjdu domů" 
- negativní reakce na neúspěch, vzteklé ničení "nepovedených" obrázků, afekt, nepřijetí 
prohry ve stolní hře ap. 
- nesamostatnost, čekání na pokyn či radu dospělého i v situacích , které se běžně 
opakují 
- neschopnost vyjádřit svůj názor, potřebu, vysvětlit problém, situaci 
-nezvládání komunikace s druhými dětmi, vyžadování intervence dospělého "ať mi to 
kluci půjčí" 
-přílišné prosazování se, organizování druhých dětí, nerespektování názoru druhých 
dětí, překřikování , urážení se 
-nezvládnutí vhodné formy komunikace s dospělými, skákání do řeči dospělým, tykání 
cizím dospělým, odmítání komunikace např. s učitelkou, lékařem ap. 
-nerespektování pravidel při hře, snaha měnit je ve svůj prospěch, různě podvádět, 
účelové jednání na úkor druhých 
-neochota přijmout vedoucí roli ve hře, neschopnost říct samostaně např. básničku, 
schovávání se "v davu" 
- nepřiměřená bojácnost a stresová reakce na jakékoli změny 
-negativní postoj vůči škole - DO ŠKOLY SE NETĚŠÍ 
Tyto možné projevy poukazují na nezralost dítěte. Pak je vhodné ve spolupráci s MŠ a 
pedagogicko-psychologickou poradnou požádat o tzv. odklad školní docházky a dát 
dítěti čas dozrát. 
Tak hodně štěstí, naši milí předškoláci...Vaše Žofka. 

TEXT : Irena Kadlecová 
Zdroje :  
Školní zralost a její diagnostika, Školní zralost a odklady školní docházky, Kolektiv autorů, 
RAABE. Tyto publikace můžeme zájemcům v MŠ zapůjčit.



PRVNÍ TŘÍDA

Ahoj všichni,  
u nás jsme leden zahájili slavnostně ve společnosti Tří králů, Kašpara, Melichara a 
Baltazara. Krtek vyprávěl jejich příběh Myšce a bylo to tedy napínavé! Hned jsme si pak 
vyrobili Betlémské hvězdy na špejli, nakreslili Tři krále tuhými temperami a také vyrobili 
královské koruny s "pravými drahokamy" i sobě. Pak jsme připravili nápis K+M+B a šli 
ho dát Krtkovi na jeho krtinec, aby byl celý rok zdravý a šťastný. Zazpívali jsme mu 
tříkrálovou koledu a dostali od něj sladkou odměnu. Také jsme procvičovali členění času 
a seznamovali se s pojmy rok, měsíce, dny, ráno, poledne, večer, noc, předtím a 
potom...vše se spoustou obrázků, neboť pojem času je pro nás zatím abstraktní. 
A potom začal padat SNÍH! Hráli jsme si s Krtkem a Sněhulákem na všechny možné 
zimní sporty a moc se nám líbil pokus s vodou, ledem a sněhem. Paní učitelka ale byla z 
toho sněhu trošku mrzutá, tak jsme také zaseli semínka řeřichy, abychom si aspoň trošku 
přivolali jaro. Vzpomínali jsme na Krtkovy kamarády v lese, kteří tam teď v zimě nemají 
lehké živobytí. Přemýšleli jsme, jak zvířátkům život v zimě ulehčit a pomoci jim s 
potravou. Krásná lesní zvířátka jsme namalovali štětci a temperami. Moc nás bavilo 
motivované cvičení "Pohádka o zvířátkách z lesa". Vyřádili jsme se při něm jako zajíčci, 
lišky, veverky, medvědi, jeleni, divočáci a vlci.  
Náš Krtek kamarádí i s Kašpárkem. Přijel k nám na návštěvu a přivezl divadélko se 
spoustou pohádek. Na každý den měl pro nás jinou. Vyrobili jsme si s Kašpárkem každý 
svou Pohádkovou knížku. Do ní jsme každý den nalepovali obrázky, tiskli tiskátky, 
vybarvovali, vystřihovali... Pohádky jsme i sami zkoušeli vyprávět a hrát. To byla legrace:-) 
Kašpárka jsme pak ještě namalovali temperami a štětcem a teď už se těšíme, co tam pro 
nás má naše paní učitelka s Krtečkem dál... 

Text : paní učitelka Irenka 





DRUHÁ TŘÍDA

Začátek ledna jsme věnovali Třem králům a rozloučení se s Vánocemi. Poté byl leden byl u 
nás ve třídě ve znamení zimy a pohádek. Zopakovali jsme si roční období s obrázky i 
s písničkami. Postavili a vyrobili jsme sněhuláky a vločky z papíru, ale také jsme zpívali 
písničky a učili se říkanky o zimě a sněhu. 
Malovali jsme zasněžený strom, ale i zvířátka, která žijí v zimě v lese. Zimu kolem nás jsme i 
modelovali a děti viděly představení „Zvířátka v zimě“, které se jim velmi líbilo. 

Pozorovali jsme tání sněhu a ledu a řekli jsme si, proč se nemá jíst sníh 😊  
Při cvičení jsme zdolávali překážky v lese, hráli si na zvířátka, ale i hodně házeli a hráli 
s míčem. 
Týden plný pohádek byl jako kouzelný. Děti měly možnost vidět 4 dramatizace pohádek: O 
kůzlátkách, O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce a O Budulínkovi. Nadšení dětí bylo 
každý den obrovské. Nejen stříhání si procvičily při výrobě kašpárka na špejli. Fantazii 
předvedly při zdobení perníčku a také při skládání a dokreslování Karkulky. 
Už se těšíme na to, co nám přinese měsíc únor. 

Text : paní učitelka Zuzanka





TŘETÍ TŘÍDA

Skončily vánoční svátky, utichly silvestrovské ohňostroje a my jsme se po třinácti dnech 
vrátili opět do školky. Okamžitě jsme se pustili do přípravy posledního svátku - svátku 
Tříkrálového. Vyrobili jsme králům nádherné zlaté koruny a vyzdobili je "zaručeně 
pravými" safíry, rubíny, smaragdy a diamanty. Moc se nám povedly.  
Pak jsme se podívali do pohádky O třech kůzlátkách. Zjistili jsme, že kůzlátka 
neposlouchala svoji maminku a málem si je odnesl zlý vlk. I my se musíme učit 
poslouchat, abychom nedopadli stejně. 
Konečně nám napadlo dostatečné množství sněhu a my jsme mohli jít bobovat, 
sáňkovat, jezdit na lopatách a dopřát si pořádnou sněhovou koulovačku.  
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a společně se 4. třídou jsme jim odnesli dobroty do 
krmelců. Cestou ke krmelcům jsme pozorovali ptáčky a stopy zvířátek.  
Celý měsíc jsme zakončili Polární expedicí za Eskymáky. Postavili jsme si u otevřeného 
okna iglú a rázem se proměnili na Eskymáky a Eskymačky. Eskymáci nachytali ryby a 
Eskymačky je pak uvařily na ohni. Když jsme se posilnili rybami, užili jsme si pořádnou 
koulovačku.  
Už se těšíme, čím nás překvapí další měsíc  

      Text : paní učitelka Renča 





ČTVRTÁ TŘÍDA

První týden v lednu jsme kouzelnými vrátky vešli do pohádky. S Kašpárkem a 
Krtkem jsme putovali z pohádky do pohádky. Nejvíce jsme si užili Perníkovou 
chaloupku. Bloudili jsme i temným lesem a hledali cesty z lesa ven - krátké, delší, 
nejdelší. 
Moc se nám povedly královské koruny a všem nám tak slušely, že nás paní 
učitelky vyfotily.  
Paní Zima nás průběžně celý leden zasypávala sněhovou nadílkou, kterou jsme si 
pořádně užívali na školní zahradě - s praktikantem a kamarádem Alešem jsme 
postavili parádního sněhuláka. Soutěžili jsme v zimních disciplínách, boby i lopaty 
nám pořádně frčely.  
Vydali jsme se do přírody pozorovat zvířecí stopy, které nás zavedly až ke krmelci, 
kde jsme zvířátkům nechali pořádnou nadílku dobrot. Ve třídě jsme si postavili 
velké ptačí krmítko, ke kterému přiletělo "hejno barevných ptáků". Krásně nám 
zazpívali a my jsme jim "uvařili ptačí krmení" a opět vyrazili do přírody s dobrou 
svačinkou pro ptáčky.  
Paní učitelky nás moc chválí jací jsme čtenáři a jak se nám zaplňuje "Čtenářský 
deník 4. třídy". Ač je zima, náš "Čtenářský strom" je plný barevného listí.  
Bílá zima nás baví, když si můžeme užívat zimních radovánek i u nás ve Hřebči a 
hlavně s dobrou náladou, ve zdraví, bez bacilů a virů. 

Text : paní učitelky Jana a Petra





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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