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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. 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)

Velikonoce už jsou za námi. Školka je už přes měsíc zavřena. A nám už se po všech 
dětech stýská. Tak jsme připravili Jarní detektivní hru kolem plotů MŠ. Sice nám 
počasí moc nepřálo, ale polovinu dětí ze školky to neodradilo a zahrály si na 

detektivy.. Hledaly zajíčka, který utekl panu malíři Z. Milerovi. Za pomoc 
zvířátkům, které malíř namaloval, získávaly děti odměny a také slova do křížovky, 

v jejíž tajence jim vyšlo, KDO je zajíček. Děti poznávaly přírodniny po hmatu, 
pojmenovaly samce a samičku některých mláďat, poznávaly barvy čapích čepiček, 
zahrály si pexeso, roztřídily slepičkám vajíčka, pojmenovaly hudební nástroje a 

zpívaly, skákaly žábí i zaječí skoky a zasadily = vyrobily si kytičku do zahrádky.  

A kdo že byl ten zajíček? No přeci paní učitelka Renatka Zajíčková :-)



PORADNA OPIČKY ŽOFKY

Vývoj řeči je složitým procesem, jenž je ovlivňován řadou vnitřních, ale i vnějších faktorů.                 
vnitřní faktory: - celková fyzická a psychická vyzrálost dítěte (sluch, zrak, mluvní orgány, paměť, 
myšlení, pozornost) 
vnější faktory: - vliv rodiny (způsob a kvalita výchovy) 
Pro váš přehled, kdy je něco normální nebo abnormální, ukážeme vývoj řeči podle věku dítěte:  
6-9 měsíc: předřečové období- první zvuky, hry s ústy- brumlání, prskání, mlaskání, první zdvojené 
slabiky bez významu (ba-ba, ma-ma) 

1. rok: období prvních slov, začíná chodit- chlapci obvykle o něco později než holčičky 
       1-2 roky: kombinace „mámo ham“ nebo „auto tútú“ už jsou první věty 
- veliké rozdíly mezi dětmi, některé holčičky už zvládají říkanky, někteří chlapci vytrvale zůstávají na 

„mámo ham” 
-  rozdíly se zvolna smazávají  

2. rok: dítě se za normálních okolností běžně domluví, sdělí svá přání 
- začíná se rozbíhat období otázek (Co je to?, později také A proč?) 
- výslovnost se zatím cíleně neřeší- dítě má právo neumět ještě většinu hlásek (CSZ, ČŠŽ, měkčení i 
další, též LRŘ), nepospíchejte na něj 
- pokud dítě do 3 let nemluví nebo jen málo, jde o období prodloužené fyziologické nemluvnosti – tedy 
nezvyklou, ale v zásadě normální situaci, kdy dítě nemluví tak, jak je obvyklé v jeho věkové skupině 
- zvládá většinou artikulaci hlásek P, B, M, V, F, T, D, N.  

1. rok: přirozené osvojení si hlásek K, G, Ch, H, J a dále pak také Ď, Ť, Ň 
- využívá jednoduché věty (podmět + přísudek) a začíná skloňovat a časovat slovesa 
- agramatismy, dysgramatismy jsou vývojový jev, jsou běžné 

1. rok: zpřesnění artikulace hlásky L a „tupých“ sykavek Č, Š, Ž 
- dítě by mělo využívat jednoduché věty  
- dochází ke zpřesňování gramatických pravidel, osvojení předložkové vazby 

1. rok: dítě fixuje „ostré“ sykavky C, S, Z a hlásku R  
2. rok: naskakuje hláska Ř            

- dítě by se mělo dokázat samostatně vyjadřovat, dokázat vyprávět krátký příběh, pohádku 
- užívá souvětí  
Pokud mluvíme o opožděném vývoji řeči, znamená to, že vývoj řeči dítěte nekoresponduje s vývojovou 
normou. Rodiče popisují stav třemi způsoby: 

• Dítě nemluví nebo mluví jen velmi málo, vystačí si s gesty a několika přírodními zvuky. 
• Dítě mluví hodně, ale nikdo kromě nejužší rodiny mu nerozumí. 
• Dítě mluví divně a někdy se i tak chová. 

Vývoj řeči by měli dokázat rámcově posoudit pediatři, ale velmi často spíše pedagogové MŠ, kteří 
pracují s dítětem denně, určení diagnózy opožděného vývoje řeči ale patří výhradně do logopedické 
ambulance klinického logopeda. 

DNES NA TÉMA:VÝVOJ ŘEČI



Pokud tedy váháte, nejste si jisti, zda se vývoj řeči u vašeho dítěte vyvíjí správně, ptejte se- pediatrů 
a hlavně učitelek ve školce, ti nejspíše vám poskytnou objektivní pohled na věc. Kamarádky 
maminek jsou sice ochotné vždy poskytnout zaručené rady, ale nejsou odborníci ;-) 
Cvičení motoriky mluvidel, aby mělo výsledek, je nutné provádět krátce, zato několikrát za den, na 
to rodiče často zapomínají. Když už s dítětem cvičí, trápí dítě déle, aby to měli společně dříve 
hotové, proto raději krátce 5min., ale formou hry 3x denně. Pro ukázku cvičení předkládáme 
pohádku, kterou používají i učitelky v naší školce. A ještě další rada- na cvičení vždy mějte dostatek 
času, nepouštějte rádio ani televizi, nešišlejte od mala na děti a buďte jim dobrým slovním vzorem 
(slušně, srozumitelně, krátce, povídejte si, vyprávějte, zpívejte, říkejte básničky, skládejte puzzle). 

Použitá literatura:
KUTÁLKOVÁ D. - Budu správně mluvit: Chodíme na logopedii. Praha : Grada, 2001 ISBN 978 – 80 – 247 – 3687 – 7
ŠULOVÁ L., aj. - Logopedárium od A do Z. Praha : Fórum, 20106. ISBN 2336 – 8985



PRVNÍ A DRUHÁ TŘÍDA

Milé děti, 

protože se stále nemůžeme potkat ve školce a společně si hrát, tvořit 
a plnit úkoly, posíláme vám pár úkolů alespoň prostřednictvím 

časopisu. 
Budete-li mít chuť a čas, můžete je společně s rodiči nebo babičkou a 

dědečkem nebo sestřičkou či bratříčkem vypracovat. 
Můžete počítat, kreslit, vybarvovat, hledat a pojmenovávat 

zvířátka a kytičky.  
Můžete si zahrát domino anebo vytvořit jarní zápich do květináče. 

Když pak budete chtít, můžete nám poslat zprávu o tom, jaké to bylo, 
jak vám to šlo a co vás nejvíc bavilo :) 

Přejeme vám spoustu krásných chvil strávených s vašimi nejbližšími. 
Už se těšíme na společné chvíle ve školce! 

Vaše paní učitelky Zdenička, Zuzka a Markétka 













Třetí TŘÍDA

  

Milé děti, 
Jaro už začalo bez vaší přítomnosti ve školce a kdybyste neměly co 
dělat, posíláme vám pár nápadů z témat, která bychom jinak dělali 

spolu ve školce. 
1. Přivítejte jaro malou tipovací procházkou. Zkuste v přírodě najít 

vše, co je na obrázku. 
2.První kytičky už rozkvetly, pojmenujte je a počítejte, kolik kvítků 
každá má, nakreslete počet kvítků do rámečku číslem nebo puntíky a 

vybarvěte kytky stejnou barvou. 
3. Začínají se rodit mláďata, vyberte správné mládě mamince - naučte 

se je pojmenovat (koza - kozel - kůzle) 
4. Budou se vracet ptáci z teplých krajin, můžete si udělat ptačí puzzle 

- vystříhejte a skládejte ptáčky. 
5. Najdi v řadě ptačích peříček jedno odlišné. 

6. Vyrob si ptáčka z kartonu a vlny, můžeš dozdobit podle fantazie. 

Hotové práce nám schovejte, vaše učitelky Lucka a Renča 
Mějte se krásně! 















ČTVRTÁ TŘÍDA

Zprávičky z doby distanční výuky 

V únoru nabral koronavirus opět na síle a všechny MŠ byly od 1.3 
uzavřeny. Aby se předškoláci mohli připravovat na školu i doma, 

zahájili jsme distanční výuku. Dětem jsme posílali úkoly - pracovní 
listy, náměty na tvoření, pohybové i jiné aktivity. Všechny děti musíme 
pochválit za splněné úkoly a měli jsme vždy velkou radost ze zaslaných 
fotek s úžasnými výrobky nebo z různých aktivit. Děti jsou moc šikovné 

a prima.Poděkování patří i rodičům, kteří dětem pomáhají a vymýšlí 
další aktivity. 2x jsme se spojili telefonicky s dětmi a rodiči, bylo to 

vždy milé a příjemné popovídání.  
Přejeme vám krásné jaro, plné sluníčka, dobré nálady, usmívejte se a 

hlavně buďte zdraví. 
Paní učitelky Jana a Petra. 

Přikládáme fotky, jak děti plnily úkoly v distanční výuce. 




















