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Milé děti, vážení rodiče, přátelé mateřské školy…..
Držíme v ruce naši první kroniku celé organizace. Je to takové ptáče. Možná trochu neohrabané
a neučesané. Ale je tu a chce nám něco ukázat. Radost, úsměv na tváři, vzpomínku…. Buďme k němu
laskaví.
Vzalo si za úkol zlepšit informovanost, naučit nás pracovat se slovy, převzít zodpovědnost za to, co
pustíme do světa, nebát se počítače … pracovat na sobě.
Milé ptáče, přeji ti šťastný let. Těším se, až se potkáme příští rok. Budu sledovat tvůj růst, radovat se
s tebou z poznávání. Děkujeme každému, kdo Ti dává důvěru, toleranci, pochopení a přeje úspěch.
Na viděnou v roce 2021.
Vaše i naše školka
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída Berušky
PASTELKY JDOU NA VÝLET, PŮJDEM S NIMI KRESLIT SVĚT

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

3
2
5
10
0
0
0
20

Učitelky:
Mgr. Lenka Horáková
Simona Ročárková, Dis
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Berušky – školní rok 2019/20
V tomto roce navštěvovaly třídu Berušek děti ve věku dva až šest let – šlo tedy o třídu heterogenní.
Chlapců chodilo do třídy sedm, děvčat bylo třináct. V této skupině bylo deset předškoláků. Děti
pracovaly pod vedením dvou učitelek.
Školní rok jsme začali adaptací. Přestože nastoupily i tři dvouleté děti, adaptace proběhla bez
problému. Bylo to i díky tomu, že starší děti byly dobrým příkladem pro nově příchozí děti a dokázaly
jim svojí pomocí a ohleduplností překlenout složité období odloučení od rodiny. Předškoláci byli
velmi empatičtí k mladším dětem. Děvčata, ale i chlapci se snažili dětem pomáhat, pečovali o ně,
vtahovali je do her a byli ochotni pochopit i určitou nezralost mladších dětí při řízených činnostech.
S adaptačním obdobím souviselo i nastavování pravidel soužití na třídě. Především starší děti měly
pravidla už zautomatizována a byly dobrým příkladem pro mladší děti. Velkou radost jsme měli
z toho, že děti začaly používat věty: „Nech mě být. Mně se to nelíbí!“, což je prevence šikany.
Jakmile se děti zadaptovaly, začali jsme pracovat v rámci dvou projektů, do kterých se naše třída
v letošním roce zapojila.
První projekt se nazývá „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Tento projekt je zaměřen na
rozvoj motoriky dětí, ale nezapomíná na tvořivost a rozvoj rozumových schopností. Děti přijaly
projekt kladně, celkově mají pohybové aktivity rády. Ocenily hlavně používání nových a netradičních
pomůcek a tělocvičného náčiní. Hodně aktivit mohlo probíhat i venku a projekt nezapomíná i na
společné prožitky dětí s rodiči. Motivací pro děti byly i sešitky, které si samy vyplňovaly a mohly
sledovat své úspěchy a pokroky.
Druhý projekt, kterého jsme se účastnili, se jmenoval „Celé Česko čte dětem“. Pro děti byl tento
projekt velmi přitažlivý tím, že se ho účastnili rodinní příslušníci. Navštívili nás i představitelé
některých profesí a povolání, kteří nám přes knížku prezentovali svou práci. Pro děti byl tento projekt
příjemnou změnou. Zpětně můžeme říct, že děti věnovaly knihám více pozornosti, častěji knihy
prohlížely, rády si vykládaly u ilustrací a dokázaly se soustředit na čtený text. Starší děti dokázaly
příběhy i převyprávět či využít při spontánních hrách.
Práce s textem nám dala velký prostor pro dramatizaci pohádek. Pro paní učitelky bylo velkou
odměnou pozorovat, jak děti při hrách spontánně zařazovaly dramatizaci a projevila se jejich bohatá
fantazie a tvořivost.
Vydařený podzim dával hodně příležitostí k delším procházkám do okolí města a do přírody. Děti si
oblíbily pobyt v lese, který jim dával možnosti využít při hře přírodniny, zkoumat rostliny a živočichy
a užít si učení prožitkem.
Pobyt v Beruškách nám zpestřily různé kulturní akce – divadla, hudební projekce, sférické kino,
vystoupení žongléra a na chvilku jsme se ocitli i v tropech, to když k nám do školky přijel s ukázkou
chovatel papoušků.
Ale vyrazili jsme i mimo školku – prohlédli jsme si knihovnu, muzeum i obě základní školy.
Zasportovali jsme si i na fotbalovém stadionu a hezký zážitek byla i návštěva kulturního domu
s představením místní ZUŠ.
Společné podzimní setkání s rodiči proběhlo na Třech křížích. Rodiče s dětmi hledali a zachraňovali
míčka Flíčka. Všichni byli moc šikovní, úkoly splnili, míčka zachránili a dokonce zvládli pouštět
draka.
Čas běžel a my s dětmi jsme začali plánovat a chystat vánoční překvapení pro rodiče. Bylo to hodně
práce, ale všechny děti se těšily, proto se snažily a byly do přípravy zapálené. Vánoční přestavení
bylo povedené a splnilo naše očekávání. Rodiče byli dojatí a pro nás všechny to bylo příjemné
adventní zastavení.
V novém roce nám zima přinesla sníh, který si děti dosyta užily při bobování, stavbě sněhuláků
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a různých hrách na sněhu. Proběhlo spousta pokusů se sněhem, ledem a vodou. Nezapomněli jsme
ani na krmení zvířátek v době zimního strádání – děti se projevily jako velmi empatické a starostlivé.
Při tom všem děti stihly vyrábět masky na blížící se karneval. Ten jsme si užili při hrách, soutěžích
a maškarním průvodu celou školkou.
Zima pomalu odcházela, na procházkách jsme začali pozorovat první znaky jara. Začaly jsme
plánovat plavání, těšili se na delší procházky, ale bohužel všechny naše plány přerušila koronavirová
epidemie.
Provoz školky byl uzavřen. Po dvou měsících se do školky vrátil dětský smích, ale v omezeném
režimu a organizačních podmínkách. Kvůli tomu se děti z Berušek nesešly všechny a musely být
rozdělené.
Přestože byl školní rok neobvyklý a kratší, věříme, že jsme si společné chvíle užili pohodově a odnesli
jsme si spoustu příjemných prožitků a nových zkušeností.
Za třídu berušek Lenka Horáková a Simona Ročárková.
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Seznam školních akcí
Měsíc

Číslo akce

Název akce

Září

1

Zetor show

2

„Celé Česko čte dětem“ – paní M. Kuchtová – „Otravní králíci“

3

Fotbalové hrátky

4

Zpívánky s obrázky J. Lady

5

„Celé Česko čte dětem“ – pan E.Chodil – myslivost, „Příběhy hajného

Říjen

Robátka“
6

Akce s rodiči „Putování s míčkem Flíčkem“

7

Návštěva městské knihovny – program „Co se děje na žížalí zahradě“

8

Pirátská show s papoušky

Listopad 9

Prohlídka domácích zvířat, chovatelství

10

Divadlo „Káťa a Škubánek“

11

„Celé Česko čte dětem“ – paní Štohandlová –„ Putování s lidovými
písničkami“

12
Prosinec 13

Horácké muzeum – „Vůně medu“ s pohádkou
Návštěva Mikuláše s čerty a anděly – spolupráce se ZUŠ Nové Město
na Mor.

Leden

14

Adventní posezení s rodiči - besídka

15

„Žonglování“

16

„Ronja , dcera loupežníka“ – KD vystoupení žáků ZUŠ

17

„Celé Česko čte dětem“ – knihovnice p. Holečková – „Jak krtek
uzdravil myšku“

Únor

18

Návštěva I. ZŠ s předškoláky

19

Zážitkový stan – „Návštěva vesmíru“

20

Návštěva II. ZŠ s předškoláky

21

Karnevalový rej v MŠ

Březen

22

Divadlo J. Hrubce „ Aladinova lampa“

Červen

23

Rozloučení s předškoláky

6

Seznam přečtených knih
Číslo

Autor a název knihy

1

Jiří Šandera: Co mě čeká ve školce

2

František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek

3

Jan Malík: Míček Flíček

4

Eduard Petiška: Pohádkový dědeček

5

Václav Čtvrtek: Říkání o víle Amálce

6

Václav Čtvrtek: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

7

Kolektiv autorů: Nejkrásnější pohádky

8

Miloš Macourek: Pohádky

9

Zdeněk Miler: Dětem

10

Jiří Kahoun: U všech čertů

11

Šárka Váchová: Vánoční koledy

12

Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky

13

Miloš Macourek: Mach a Šebestová

14

Michail Bulatov: Veselé pohádky a říkadla

15

Nicole Virouxová – Lenaertsová: Pohádky pro předškoláky

16

Vladimir Sutějev: Pohádky se zvířátky

7

8
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída: Broučci
„CO VYPRÁVÍ ZAHRÁDKA“

Počet dětí na třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
Cizí státní příslušník

6
4
2
7
5
1
1 – 5. stupeň PO
1 - Ukrajinec

Celkem

24

Učitelky:
Zdeňka Bábíková
Eva Strachoňová
Asistent pedagoga: Mgr. Jana Handschuhová
Chůva: Olga Obrová
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Hodnocení školního roku 2019-2020
Třída Broučků se nachází v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného
299 v přízemí původní budovy.
Jedná se o třídu heterogenní s věkovým rozpětím 2 až 6 let. Ve školním roce 2019-2020 nastoupilo
k původnímu složení třídy 7 nových dětí (2-3 roky), 3 nové děti (2-3 roky) nastoupily v lednu 2020.
7 budoucích školáků nastoupí po letních prázdninách do školy, 3 budoucí školáci mají odklad školní
docházky pro rok 2020-2021. Ve třídě pracují dvě učitelky, asistent pedagoga (integrované dítě)
a chůva (2-3 leté děti).
Letošní školní rok nám přinesl novou zkušenost, výchovu a vzdělávání dvouletých dětí.
Adaptace u dvouletých dětí probíhala obtížněji a byla velmi náročná. Potýkali jsme se s častými
absencemi u těchto malých dětí. Některé děti si na kolektiv nezvykly ani téměř po půl roce. Díky
podpoře, laskavosti a trpělivosti všech se naši nejmenší postupně zapojovali do všech činností
odpovídajících jejich věku a schopnostem. Problém s adaptací měl též 1 budoucí školák (nastoupil
v 5 letech), který byl velmi fixovaný na rodiče.
Třídu navštěvuje již druhým rokem chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinované
postižení – DMO + TMP). V letošním roce se nám nepodařila navázat spolupráce s Portimem, jelikož
v letošním roce chlapec často chyběl. Jedním z důvodů byla častější nemocnost a druhým důvodem
byla plánovaná operace, která se uskutečnila po několika odkladech až v únoru.
Třídu jsme se snažili přizpůsobit tak, aby byla vhodným prostředím jak pro malé a dvouleté děti, tak
i pro ty starší. Přeorganizovali jsme celý prostor třídy, nábytek i hračky. Pro děti dvouleté byly
pořízeny didaktické hračky a byly zřízeny nízko úložné prostory pro snadnou dostupnost. Též byl
malým dětem vytvořen koutek pro odpočinek a relaxaci. Připravili jsme i vhodné místo pro
integrované dítě a přizpůsobili jsme ho jeho potřebám. Vytvořili jsme příjemné, klidné a bezpečné
klima nejen pro naše malé kamarády a pro integrovaného chlapce, ale pro všechny ostatní děti.
Pozitivním jevem bylo, že se děti učily vzájemné ohleduplnosti, pomoci a toleranci.
Celým školním rokem nás provázel pro děti atraktivní projekt „Co vypráví zahrádka“, kterým jsme
volně navázali na loňský projekt „Pole“. Využívali jsme prožitkové učení, pozorování a pokusy (ne
však v takové míře, jakou bychom si přáli vzhledem k věkovému rozpětí třídy). Vyráběli jsme ovocné
i zeleninové saláty, sirupy, čaje, pekli jsme ovocné koláče a další dobroty. K chuti nám přišel
i bramborák pečený v troubě nebo pečený čaj, který jsme si též připravili.
Dostatek času jsme věnovali pokusům s ovocem i zeleninou. Lisovali jsme jablka na starém lisu,
vyráběli mošt, využili moderní technologie (elektrického odšťavňovače) k získání chutných šťáv
z různých druhů ovoce. Ochutnávky byly vždy samozřejmostí. Taková šťáva z vlastnoručně
vylisovaných jablíček přece chutná nejlépe.
Během vycházek jsme navštěvovali a pozorovali zahrádky, přímo se seznamovali s prací na nich hrabání, rytí, stříhání větví stromů, hnojení, sklízení plodin, zazimování. Vedli jsme rozhovory na
téma „Kompostování“ a sami ukládali rostlinné zbytky na kompost. Seznámili jsme se se zahradní
a zemědělskou technikou.
V rámci našeho projektu jsme se zúčastnili traktorové show-přehlídky traktorů Zetor v různých
provedeních a různého stáří, ze které byly děti velmi nadšené navzdory velmi chladnému počasí. Děti
s napětím očekávaly příjezd dalších a dalších traktorů. Posádku traktorů vítaly máváním a pokřikem
„Už jedou, už jedou“. Posádka traktorů opětovala pozdravy velkolepým troubením.
Na začátku školního roku jsme se zapojili do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Cvičili jsme ve třídě na různém náčiní a nářadí, hráli míčové hry. Činnosti byly rozdělené podle věku,
a tak si s námi zacvičily i naši nejmladší děti. Děti posilovaly fyzické a psychické schopnosti též
účastí na sportovním dopoledni, které si pro nás připravil fotbalový klub Vrchovina. Za slunečného
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počasí děti na fotbalovém hřišti plnily různé disciplíny. Odcházeli jsme z hřiště sportovně unavení,
ale spokojení.
Velmi atraktivní byla pro děti a rodiče akce „Míček Flíček“, na kterou jsme se pořádně s dětmi
připravovali v rámci projektového týdne. Spolu s dětmi jsme se nejdříve seznámili s knihou „Míček
Flíček“, každý den jsme si přečetli jeden příběh z této knihy. Při činnostech na třídě s námi byl náš
nový kulatý kamarád Flíček, kterého jsme si společně vyrobili. A právě vyvrcholením našeho
týdenního kamarádství s míčkem Flíčkem byla společná akce pro děti a rodiče nazvaná „Putování
s míčkem Flíčkem“, která se konala u Třech křížů. Stanoviště byla připravena podle příběhu z knihy.
Po splnění všech úkolů byly děti odměněny nafukovacím míčkem. Byla to zdařilá akce a všichni jsme
si ji náležitě užili.
V podzimním období jsme navštívili výstavu nazvanou „Vůně medu“, kde děti slyšely přímo od
včelaře o životě včel, o péči o ně a o důležitosti včel. Zhlédli jsme pohádku ze včelího života,
a nakonec nás sladká vůně nalákala na ochutnávku různých druhů medu a medového perníku.
Zahrádky se začaly pomalu ukládat k zimnímu spánku a my smutně pozorovali na vycházkách holé
větve stromů, prázdné záhony na zahrádkách a poletující sníh.
S příchodem adventu jsme si společně s dětmi vyzdobili třídu i školku. Chodbami se linuly vánoční
koledy a písně. Nezapomněl na nás ani Mikuláš se svými pomocníky, který měl pro každého
připravený balíček za koledu nebo básničku. Vánoční atmosféru jsme si více a více přibližovali
přípravou na vánoční besídku nazvanou „Vánoční zastavení“ a pečením cukroví. Pouštěním lodiček
se svíčkami po vodě, vůní jehličí, vánočního punče, ochutnávkou cukroví (připravily děti) a zpěvem
koled jsme si spolu s rodiči připomněli lidové zvyky a obyčeje dodržované o Vánocích.
V předvánoční době jsme s dětmi navštívili městskou knihovnu, kde si pro nás připravili program
„Přišla k nám paní Zima“, zaměřený na vánoční období. Prostřednictvím lidových zvyků se děti
seznámily se slavením Vánoc v dřívějších dobách. Součástí návštěvy knihovny byla její prohlídka.
Velkou motivací pro děti byla volná prohlídka knih a časopisů dle vlastního výběru.
Začátkem druhé poloviny roku jsme s budoucími školáky navštívili obě základní školy, kde se děti
potkaly se svými kamarády, kteří jim předvedli, co už zvládají a umí. Společně si zazpívali písničku.
Naši budoucí školáci byli školáky motivováni a už teď se těší do školy.
Hlasitý zpěv a veselí se neslo mateřskou školou v období masopustu, kde děti v různých maskách
(Broučci-ježci) prošly v masopustním průvodu po budově školky a předvedly se všem
zaměstnancům. Každá třída si pak oslavila masopust na své třídě různými aktivitami a činnostmi.
Konec zimy se blížil a my se s dětmi těšili na jaro a vše co s ním souvisí. Nebylo nám však dopřáno
společně prožít jarní radovánky (Velikonoce, Svátek čarodějnic, Den matek), neboť nás zastihla
celosvětová pandemie-Coronavirus a 17.3.2020 byla naše mateřská škola uzavřena.
Stávající situace byla komplikovaná a nová nejen pro MŠ, ale zejména pro rodiče a děti.
Při vytváření rozvojových aktivit pro děti, respektive jejich rodiče, jsme vycházeli z toho, co děti
mohou reálně dělat doma s rodiči.
18.5.2020 došlo k znovuotevření mateřské školy za přísných hygienických podmínek.
Byl to náročný školní rok, ale získali jsme nové zkušenosti, společnými silami všech na třídě jsme
vytvořili klidnou, pohodovou třídu, ve které si vážíme a respektujeme jeden druhého a jsme ochotni
kdykoliv komukoliv pomoct. Velmi dobrá byla i spolupráce s rodiči, která byla založená též na
vzájemném respektu a ochotě najít společnou řeč. Odměnou za celý školní rok pro nás byly rozzářené
oči dětí a milý úsměv, které se mohly vrátit za námi do školky po jejím znovuotevření.
Za třídu broučků Zdeňka Bábíková a Eva Strachoňová.
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Seznam školních akcí
Září 2019

Vysočina Zetor show – přehlídka traktorů
značky Zetor

Vysočina aréna,
novoměstské náměstí

Říjen 2019

Sportovní dopoledne pro děti, pořádané SFK
Vrchovina

Fotbalové hřiště SFK
Vrchovina

Zpívánky – hudební pořad s obrázky J. Lady

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Míček Flíček – akce pro rodiče a děti

Tři kříže

Pirátská show – ukázka práce s exotickým
ptactvem

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Novoměstské arboretum – prohlídka,
zastavení v altánku

Arboretum v Novém
Městě na Moravě

Káťa a Škubánek – divadlo

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Vůně medu – včelařská výstava, interaktivní
pohádka, rozhovor s včelařem

Horácké muzeum, Nové
Město na Moravě

Vánoční fotografování

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Přišla k nám paní Zima – vánoční program
pro děti – zvyky, obyčeje

Městská knihovna, Nové
Město na Moravě

Mikulášská nadílka

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Vánoční zastavení – vánoční program pro
rodiče, ochutnávka vánočního cukroví

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Žonglování

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Ronja, dcera loupežníka – dramatizace
pohádky v podání dětí ze ZUŠ

KD Nové Město na
Moravě

Návštěva budoucích školáků v I. ZŠ

I.ZŠ, Nové Město na Mor.

Masopustní veselí – průvod v maskách po
školce, masopustní veselí na třídě

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Vesmír-seznámení s planetami – zážitkový
stan

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Aladinova lampa – divadlo Hrubec

Místo výkonu vzdělávání a
školských služeb Drobného
299

Návštěva budoucích školáků II. ZŠ

II. ZŠ, Nové Město na Mor.

Listopad 2019

Prosinec 2019

Leden 2020

Únor 2020
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Seznam přečtených knih

1. Dr. Jan Malík

Míček Flíček

2. Jan Karafiát

Broučci

3. Peter Stoličný

Pohádky o dopravních značkách

4.

Jan Lebeda

Medovníček a Medulka

5.

Jiří Kahoun

V Dlouhonosech zlobí čerti

6.

Bratři Grimové

Nejkrásnější pohádky

7.

František Nepil

Štuclinka a Zachumlánek

8.

Jiří Kahoun

Co se zdá medvědům

9.

Zdeňka Šiborová

Včelka Meduška

10.

Karel Čapek

Dášenka čili život štěněte

11.

Jan Lebeda

Zlatá kniha pohádek
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019 / 2020
Třída: Krtci
S KAMARÁDY RÁD SE MÁM, NOVÉ VĚCI POZNÁVÁM

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
Cizinci
CELKEM

0
10
7
6
0
0
0
1
23

Učitelky:
Aneta Kučerová
Hana Nováková
V Novém Městě na Moravě 1.9.2019
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Začátek nového školního roku a celý podzimní čas byl pro nás všechny, tedy učitelky i děti, napínavý,
zajímavý, velmi rozmanitý, ale zároveň obzvlášť náročný, naštěstí s příjemným a usměvavým
zakončením.
Jelikož jsme s kolegyní přišly do nové třídy a k novým dětem, všichni jsme se vzájemně a nenásilně
oťukávali, poznávali a snažili se o vytvoření příjemného a dobře fungujícího prostředí, plného
oboustranné důvěry. Děti si rychle osvojily náš nový výchovně vzdělávací režim činností, který jsme
s kolegyní nastolily a k našemu údivu nás rychle překvapily svoji flexibilitou a ochotou přijmout něco
nového a zároveň pro ně zajímavého. Důvěra mezi námi se rychle prohlubovala a úsměvy na tváři se
objevovaly jak z naší strany, tak ze strany dětí.
Adaptace nově příchozích dětí byla náročná. Jelikož se někteří rodiče nedali ovlivnit z naší strany
návrhem z počátku kratší adaptační docházky s postupným prodlužováním, většina rodičů nově
přijatých dětí ponechala svá dítka od prvního dne v mateřské škole na celé dopoledne ba celý den.
Adaptační období se nám tedy dosti protáhlo.
Koncem října k nám do třídy nastoupil nový chlapec. Trochu s obavami jsme s kolegyní přemýšlely,
jak se s takovým cizincem dorozumíme a jak bude rozumět on nám, když vůbec neumí mluvit česky.
K našemu překvapení se chlapeček vcelku rychle a bez jakýchkoliv problémů adaptoval
a přizpůsoboval našim podmínkám a s radostí, ale i s očekáváním, co nového budeme ve třídě
prožívat a jakým činnostem se věnovat, do mateřské školy každým dnem přicházel a nepříjemné
napětí z nás vskutku rychle vyprchalo, protože i děti chlapečka přijaly s láskyplným a vřelým
obdivem a ochotou mu kdykoliv pomoci.
Změna v docházce naší třídy nastala v měsíci březnu, kdy se s rodiči odstěhovala jedna dívenka.
Avšak její místo nebylo dlouho prázdné, nastoupil nový chlapec.
Ve třídě vládne příjemná a klidná atmosféra, mezi dětmi se vytvořily pěkné kamarádské vztahy. Děti
jsou velmi aktivní a zvídavé, ale zároveň všímavé, co nebo kdo potřebuje s něčím pomoci, ať ze
strany učitelek nebo dětí. Jsou k sobě celkem ohleduplné. Všechny děti bez ostychu se všemi
komunikují a s radostí nám sdělují své každodenní zážitky. Dokonce se pěkně rozvíjí řečové
dovednosti dětem, které neměly žádnou nebo velmi malou slovní zásobu a celkově problémy
s výslovností.
TVP, s názvem „S kamarády rád se mám, nové věci poznávám“ , obsahuje tři integrované bloky,
rozdělené dle ročních období. Každý integrovaný blok obsahuje hlavní témata, která jsou rozdělena
na několik časově neomezených podtémat, přibližujících se dětskému světu a jeho vnímání. Veškerá
témata a podtémata vzdělávacího programu na sebe logicky navazují a vzájemně se prolínají.
K hlavním tématům a podtématům jsou přiřazovány plánované aktivity MŠ nebo aktuálně zařazené
projekty třídy (výlety, exkurze, oslavy, naučné programy… ).
Tak jako všechny třídy naší organizace i my jsme se zapojili do celoročního projektu s názvem „ Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti si hravou formou, motivovanou našimi tématy,
procvičovaly a zdokonalovaly své pohybové dovednosti a rozvíjením poznání objevovaly svět kolem
sebe.
V podzimním IB s názvem „Ať jsi holka nebo kluk“ jsme poznávali své kamarády, tvořili třídní
pravidla, stmelovali kolektiv, pozorovali měnící se přírodu a vše, co k tomuto krásnému období
náleží. Nejvíce jsme využívali metodu přímého pozorování a objevování, pokusů a experimentů jako
např. krájení a výroba ovocného a zeleninového salátu, příprava a pečení různých pokrmů, poznávání
všemi smysly nejen uvnitř mateřské školy, ale hlavně při pobytu venku, kdy přímým pozorováním
měnící se přírody mohly děti nejvíce vnímat a přijímat nové informace a poznatky z vlastních
prožitků, pomocí vyprávění a dramatických her se děti seznamovaly s lidovými tradicemi. Mimo jiné
nás čekaly také společné akce školy. Jako první akcí nás čekalo snad nekonečné, ale s údivem
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překvapující pozorování jízdy traktorů veškerých typů a značek našim městem. Děti měly nevšední
zážitek z projíždějících traktorů, některých dětskýma očima srandovních typů.
Své síly jsme si poměřili na fotbalovém dopoledni plném zábavných úkolů, procvičujících naši
obratnost a pohotovost a nakonec úplně vyčerpaní, ale s radostí jsme si odnesli překrásné, vytoužené
medaile. Velkou společnou a krásnou akcí pro rodiče a děti byla „Cesta za míčkem Flíčkem“, kde na
stanovištích čekaly na děti učitelky, převlečené za různé pohádkové bytosti, s plněním různých úkolů
a tím vysvobození míčka Flíčka. Také vystoupení a divadla v MŠ byla pro nás obrovským kulturním
zážitkem a přínosem. Navštívili jsme i místní knihovnu s naučnými programy pro děti, kde jsme měli
možnost se zapojovat do dějových situací a také si prohlédnout různé dětské časopisy a knihy.
V zimním IB s názvem „Tajemství kolem nás“ se většina dětí začlenila do kolektivu, seznámila se
základními třídními pravidly, které se snažíme všichni společně dodržovat.
Tento IB byl pro děti opravdu tajemný. Začal krásným obdobím , kde jsme dětem přibližovaly
atmosféru blížícího se adventu: Anděl, čert a Mikuláš, „mikulášské vystoupení“ dětí ze ZUŠ, děti
slíbily, že už budou hodné, zazpívaly písničku a čekalo je překvapení - Mikulášská nadílka. Každý
týden jsme zapalovali umělou svíčku na adventním věnci , děti odebíraly každý den adventní pytlíček
s dárečkem, seznamovali se s různými vánočními tradicemi a pranostikami, pekli cukroví, zpívali
koledy. Celé toto krásné období vyvrcholilo vystoupením pro rodiče a společnou výrobou dárečku.
Děti i rodiče byli moc spokojeni. Všichni jsme si také velmi užili sněhovou nadílku s různými hrami
se sněhem - koulování, bobování, závodivé hry na školní zahradě nebo v terénu. Pěkná školní akce,
která se dětem velmi líbila byla oslava Masopustu, karnevalový rej, kdy děti ve vlastnoručně
vyrobených maskách procházely prostorami MŠ, poté následovaly ve třídách soutěživé hry a taneční
veselí. Dále se děti zúčastnily různých kulturních akcí jak v MŠ, tak ale i naučné tematické programy
v knihovně, v horácké galerii, v kulturním domě velmi pěkné vystoupení žáků ZUŠ, výstava v muzeu
Vůně medu s naučným programem.
Jarní IB s názvem „Svět je plný barev“ nás nečekaně zaskočil. Jelikož naše MŠ se uzavřela vlivem
COVID-19, veškeré plánované akce byly zrušeny. S rodiči jsme komunikovali pouze přes e-mail
a dětem posílali zábavné, ale naučné úkoly, které jsme tvořili dle aktuálních situací ročního období.
Po otevření mateřské školy 18.5. 2020 se třídy dětí musely přizpůsobit nastaveným bezpečnostním
opatřením a podmínkám. I když děti ve třídě byly smíšeny, i tak jsme si užili zakončení školního roku
s radostí a netradičními vzpomínkami.
Za třídu krtků Aneta Kučerová a Hana Nováková.
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Seznam školních akcí
1.

Průjezd traktorů

září

2.

Fotbalové dopoledne

říjen

3.

Zpívánky

říjen

4.

Putování za míčkem Flíčkem – akce s rodiči

říjen

5.

Veselá zahrádka – program v knihovně

říjen

6.

Pirátská šou

říjen

7.

Poplach v MŠ

říjen

8.

Schůzky s rodiči

říjen

9.

Logopedická depistáž

říjen

10.

Káťa a škubánek

listopad

11.

O pejskovi a kočičce – program v knihovně

listopad

12.

Vůně medu

listopad

13.

Fotografování

listopad

14.

Konzultační schůzky s rodiči

listopad

15.

Mikulášská nadílka

prosinec

16.

Vánoční tvoření s rodiči

prosinec

17.

Když k nám přijde paní zima – program v knihovně

prosinec

18.

Prohlídka HG

leden

19.

Vesmír – naučný program

leden

20.

Čím budu – program v knihovně

únor

21.

Zážitkový stan

únor
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Seznam přečtených knih
1. Pohádky pro malé neposluchy
2. Soubor textů k literární výchově v mateřské škole
3. Paleček a jeho kamarádi
4. Míček Flíček
5. O veliké řepě
6. Rok s krtkem
7. Jak krtek uzdravil myšku
8. Kamarádi v kožíšku
9. Hříbek
10. Z deníku kocoura Modroočka
11. Máša a medvěd
12. Pejsek a kočička
13. Pohádky na dlani
14. Vánoční příběhy
15. O zmrzlém sněhulákovi
16. Jak přichází zima
17. Rukavička
18. Děti a zdraví
19. Zvířátka z malinové paseky
20. 366 pohádek
21. Káťa a škubánek
22. Bambalanda a Štrundalanda
23. Moje nejmilejší pohádky
24. Ferda mravenec
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019 – 2020
Třída "Křemílci"
„OD PODZIMU DO LÉTA S KŘEMÍLKEM A JEHO
KAMARÁDY“

Celkový počet dětí

24

2 leté

3

3 leté

5

4 leté

8

5 leté

6

6 leté

2

OŠD

2

SVP

2

Cizinci

1

Učitelky:
As.pedagoga:

Mgr. Ĺuba Zelená
Květoslava Jamborová
Mgr. Miloslava Dvořáková

Novém Městě na Moravě: 1.9. 2019
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(2x 3. stupeň)

Kronika třídy Křemílků školní rok 2019 -2020
První školní den vstoupily děti do třídy Křemílků, která byla provoněna čistotou a upoutala každé
dítě svou nápaditou a milou výzdobou.
Děti srdečně uvítaly pani učitelka Luba Zelená, která již na této třídě působí několik let, a pani
učitelka Květa Jamborová, která dříve učila ve třídě Krtečků a vystřídala pani učitelku Petru
Tajzlerovou. Ta nastoupila na mateřskou dovolenou. I tento školní rok působí na této třídě asistentka
pedagoga Miloslava Dvořáková ke dvěma integrovaným dětem.
Do třídy bylo pro tento školní rok zapsáno 24 dětí, z toho 9 předškolních. Starší děti přišly již do
známého prostředí, našly zde své kamarády a čekaly na ně jejich oblíbené hračky. Náročnější začátek
byl pro ty nejmladší, které ještě nedovršily tři roky. Vstoupit do nového prostředí plného neznámých
dospělých i dětí a k tomu ještě bez maminky – to bylo opravdu pro mnohé dlouhodobě velmi náročné
a neobešlo se to bez slziček.
Na všechny děti čekala spousta zajímavých činností a aktivit, které vyplynuly z TVP s názvem
„Od podzimu do léta s Křemílkem a jeho kamarády“.
Během celého roku se střídala témata, která děti seznamovala s přírodou obklopující naše město.
Společně jsme zkoumali a pozorovali přírodu a změny v ní, experimentovali jsme. Přitom jsme
využívali hlavně prožitkové učení - chodili jsme do blízkých lesů i k rybníkům v okolí, kde jsme
vnímali jeho vůni, zvuky, ochutnávali jsme dobroty, které nám les poskytl, využívali jsme přírodniny
k tvoření i zkoumání. Poznávali jsme živé tvory, kteří zde mají svůj domov. Nabyté zážitky jsme pak
zúročili nejen při výtvarných činnostech, ale i při vyprávění a v rozhovorech. S elánem si děti
o poznaném i zazpívaly. Poznatky využily i při plnění úkolů v pracovních listech či na interaktivní
tabuli.
V období podzimu jsme podnikali řadu vycházek i výletů do okolí, pozorovali jsme měnící se přírodu,
sbírali jsme padající listí i plody ze kterých jsme se naučili vyrábět překrásné věci
a nejen to - mysleli jsme i na zvířátka. Plody jako jsou kaštany či žaludy jsme nasušili a nosili jsme
je zvířátkům v zimě. Také školní zahrada nám přinášela spousty radostných činností – nejen hru
a zábavu, ale i péči oni. Shrabovali jsme listí, zametali a sbírali polámané větvičky.
Podzimní větrné počasí nás inspirovalo k výrobě draků a jejich pouštění, každý si to chtěl vyzkoušet,
aby zjistil, že je to velice náročná disciplina. Společně jsme si přečetli krásný příběh „Míček Flíček“.
Ten nás inspiroval k uspořádání společné akce s rodiči „ Putování s Míčkem Flíčkem“. Při hledání
Flíčka nás cesta zavedla až na Tři kříže. Cesta byla plná překvapení, kdy se pani učitelky proměnily
v babičku, dědečka, pejska či ve strážníka na křižovatce. Mnohdy děti ani pani učitelky nepoznaly,
to jsme si všichni užili legrace. Hlavně že jsme společně našli Míčka Flíčka. No a na závěr jsme si
společně pouštěli svoje draky i dráčky. Domů všichni odcházeli spokojeni a plni dojmů.
Nezapomněli jsme ani na péči o zdraví. Vyrobili jsme si ovocný salát, vymačkali šťávu, rozdrtili
šípky ve hmoždíři a uvařili šípkový čaj. Děti samy přinesly různé druhy čajů, které jsme si ráno vařili
a společně popíjeli. .Nakonec jsme si ochutnalii různé druhy medů – akátový, květinový, lesní
a mandarinkový z daleké Albánie. Ten ale krásně voněl po mandarinkách a měl i oranžovou barvu.
Některé děti si čaj osladily medem, nezapomněli jsme si říci jak se med vyrábí a navštívit výstavu
medu v Horáckém muzeu.
S příchodem zimního období jsme již vyhlíželi první vločky, které měl přivézt Svatý Martin. Ty sice
tentokrát Martin nepřivezl, ale naučili jsme se o něm spousty krásných písní i básní a dozvěděli jsme
se některé zajímavosti. Paní zima k nám byla skoupá na sníh i mráz po celé zimní období. Každý den
kdy spadlo pár vloček, jsme si naplno užili. Hned před školkou stála spousta sněhuláků a jiných
postaviček, zkoušeli jsme bobovat i prozkoumávat vlastnosti vloček i ledu, bádali jsme, dělali pokusy.
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Velmi jsme si užili výstavu lidových hraček se kterými si hrávali naši dědečkové a babičky. Děti byly
překvapené z dřevěných panenek a panáčků, vozíků, vláčku, houpacího koně i dřevěné kuchyńky.
Společně jsme si prohlédli krásné barevné sklo, které se vyrábělo v okolí Nového Města a zasedli do
lavic staré třídy. Pani učitelky vyprávěly jak se ve třídě dříve topilo, kde ležel ingoust na plnící pero
a houba na utírání tabule. Nejvíce se dětem líbila vycpaná zvířata na skříňkách.
Čas čekání na svátek svatého Mikuláše jsme si krátili výrobou masek čertů či andělů. Hrací koutky
se proměnily v peklíčko či nebíčko. Společně jsme si zpívali i tančili. A když přišla Mikulášská
nadílka, byli jsme dobře připraveni. Za krásnou písničku a také za to, že jsme byli celý rok hodní,
jsme dostali sladký balíček.
V adventním období jsme pozvali do naší třídy rodiče i prarodiče a společně jsme si užívali
předvánoční atmosféru. Nejvíce nás bavilo pečení vánočních perníčků, které provoněly celou
školku. Seznámili jsme se se surovinami, které do těsta patří, očichali a některé dokonce i mlsali. Děti
nazdobily samy stromeček, ochutnávali jsme cukrovíčko, které jsme společně napekli a pili vánoční
čaj. Také jsme předvedli malé vystoupení z písní i tanečků, které jsme se naučili během roku. Pro
rodiče jsme vyrobili malé dárečky, které dostali u stromečku. Plni svátečních dojmů jsme se rozešli
do svých domovů.
V průběhu celého roku jsme si užívali obě naše školní zahrady – původní, kde naplno využíváme
průlezek k rozvoji obratnosti, hřiště , které využíváme k míčovým hrám, houpačky či pískoviště
k nejrůznějším stavbám a tvoření. Po vydlážděných cestách jsme se proháněli na koloběžkách či
odrážedlech. A na té přírodní? Také si zde hrajeme, ale hlavně pozorujeme překrásné jezírko, které
zde máme. Létá nad ním spousta vážek, žijí v něm šneci a spousty jiných živočichů. Na bylinkovém
záhonku poznáváme jednotlivé bylinky, sbíráme a sušíme je a samozřejmě vaříme léčivé čaje.
Společně jsme navštívili keramickou dílnu na zámku, kde jsme vyráběli srdíčka pro maminky
a svícny. Některé děti tak měly možnost poprvé zkusit hebkost a poddajnost keramické hlíny.
Pravidelným rituálem naší třídy je slavení narozenin. Oslavenci společně popřejeme písní a každé
dítě mu popřeje vlastním přáním. Oslavenec nás pak pohostí zdravou pochoutkou. Prohlubujeme si
tímto dětská přátelství a učíme se společenským pravidlům chování.
Během celého roku jsme si užili spousty krásných, poučných , zajímavých hudebních i kulturních
akcí, pořádaných v prostorách MŠ nebo v kulturním domě , Základní umělecké škole, či sportovních
her organizovaných ve sportovním areálu.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Podporovat lásku k českému jazyku a čtenému slovu a lásce ke knize - to byl hlavní důvod zapojení
se do celostátní akce „ Celé Česko čte dětem“. Dětem během celého školního roku četly nejen paní
učitelky, ale do akce se zapojili i rodiče – chodili k nám do třídy číst oblíbené pohádky a příběhy.
A nejen to, připravili si i kostýmy, rekvizity, dokonce jsme ochutnali i české koláče. A tak nás
navštívila ve třídě víla, strojvedoucí vlaku, kuchařka i paní v pyžamu. Pro všechny to bylo zajímavé
zpestření a děti těchto rodičů byly šťastné, že právě jejich máma nebo táta byli u nich ve třídě a četli
jim i ostatním dětem. Byly na to velice pyšné.
Velmi jsme se těšili i na návštěvu prvňáčků ze základní školy, kteří nám přišli ukázat jak už dovedou
číst. Poznali jsme mezi nimi i naše bývalé žáčky, kteří pro nás připravili drobné dárečky.
CVIČENÍ SE ZVÍŘÁTKY
Ale nejen naslouchání a zvídavost je vlastní našim dětem. Milují i pohyb – proto jsme se zapojili do
dalšího projektu „ Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky“. Děti ho přivítaly s nadšením. Projekt
podporuje nejen individuální cvičení, ale podporuje týmovou spolupráci
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a zapojuje i rodiče. Děti se učily cvičit na nejrůznějším nářadí, cvičit a využívat tradiční i netradiční
náčiní. Jejich motivací byla radost ze zvládnutého pohybu a odměna v podobě samolepky zvířátka
do notýsku. Tento si na konci školního roku odnesou domů.
Pomalu k nám přicházelo jaro, blížili se Velikonoce a jarní prázdniny, na které jsme se všichni těšili.
Nikdo z nás netušil, že se společně v naší třídě sejdeme ne za sedm dní, ale za neuvěřitelných 10
týdnů. Tak jako ostatní státy i náš stát zasáhla pandemie KORONAVIRU , naše mateřská škola se
dne 17.3. uzavřela a byla uzavřena až do 18.5.
Dne 19.5 jsme se dočkali - naše mateřská škola byla opět otevřena. Ale vše bylo trochu jinak. Do
mateřské školy nenastoupily všechny děti. Proto jsme společně naši třídu sdíleli s dětmi ze třídy
vodníků. Museli jsme dodržovat přísná hygienická opatření. Nenastoupily také všechny pani učitelky.
Děti se ale spolu rychle sžily, navázaly nová přátelství a hlavně si užívaly společně strávené hry
a zábavu – na toto se doma již všechny děti velice těšily. Takto jsme společně strávili
6 týdnů. I přes složité období jsme neošidili předškoláky o jejich slavnostní vyřazení. Slavnost
proběhla v přednáškovém sále kulturního domu, kde dominantou byla nazdobená slavobrána, kterou
každý předškolák prošel ke svému pasování. Slavnosti byli přítomni nejen rodiče , ale byl přítomen
i pan starosta Michal Šmarda, vedoucí odboru školství pani Alena Lukášová, pani ředitelka Soňa
Šikolová i pani učitelky Květa Jamborová, Luba Zelená, Marta Juránková. Každá třída se představila
malou foto prezentací, a pak už proběhlo pasování dětí na školáka, rozloučili jsme se zazpíváním
písně. Každý předškolák dostal knihu a DVD s foto prezentací, kterou vytvořili pani učitelky jako
vzpomínku na léta prožita v mateřské škole.
A byly tu poslední dny školního roku - slavnostně jsme si vyzdobili třídu, prostřeli stolečky,
pochutnali si na slavnostním obědě popřáli si vzájemně krásné a slunečné letní dny a hurá na
prázdniny.
Za třídu křemílků Luba Zelená a Květoslava Jamborová.
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Seznam školních akcí
19.9.

Traktoriáda – přehlídka traktorů na náměstí

01.10.

Sportovní dopoledne – na fotbalovém stadionu SFK

03.10.

Zpívánky – hudební pořad s doprovodem obrázků J. Lady

08.10.

Putování s míčkem flíčkem – společná akce dětí a rodičů

18.10.

Pirátská show – vystoupení pirátů s papoušky

22.10.

Kamil neumí létat – literární pořad v městské knihovně

23.10.

Čtení rodičů – p. Chudobová

05.11.

Káťa a Škubánek – hraná pohádka v MŠ

07.11.

Čtení rodičů – p. Štefáčková

08.11.

Včelařská výstava – výstava v HM s ochutnávkou medu a pohádkou

14.11.

Čtení rodičů – p.Voráčková

20.11.

Dřevěné lidové hračky – výstava v HM

27.11.

Čtení rodičů – p. Janeba

05.12.

Mikulášská nadílka

11.12.

Vánoční besídka pro rodiče v MŠ

18.12.

Čtení rodičů – p. Chudobová

21.01.

Žongléřská show – vystoupení žongléra v MŠ

23.01.

Keramická dílnička – práce s keramickou hlínou v HG

30.01.

Ronia – divadelní vystoupení ZUŠ v KD

03.02.

Návštěva ze základní školy – děti ze ZŠ četly a hrály si s dětmi z naší třídy

06.12.

Návštěva základní školy – předškoláci v 1.ZŠ

12.02.

Čtení rodičů – p. Štefáčková

12.02.

Bezpečný internet – pohádkovým příběhem o bezpečné práci na internetu

21.02.

Karneval – masopustní průvod

25.02.

Zážitkový stan – projekce ve stanu Vesmír a planety

03.03.

Slavnostní otevření oranžového přechodu

04.03.

Aladinova lampa – dřevěné divadlo p. Hrubce

05.03.

Návštěva ze základní školy – předškoláci ve 2. ZŠ
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Seznam přečtených knih
Václav Čtvrtek

Pohádky z pařezové chaloupky

Jan Malík

Míček Flíček

Daniela Fišerová

Pohádky z větrné hory

Jiří Kahoun

Chumelení

Jenifer Bernerová

Kamil neumí létat

Eduard Petiška

Pohádkový dědeček

Toth Gábor

Vánoční příběhy

R. Drozda, J. Bouda

Pohádky přednosty stanice

A. Melicharová

Sněhulácké pohádky

Z. Pospíšilová

Fánkova dobrodružství

Z. Pospíšilová

Fánkova další dobrodružství

kolektiv autorů

12 nejkrásnějších pohádek

kolektiv autorů

O kohoutkovi a slepičce

Martina Kafková

Jak zvířátka pekla koláče

Tereza Radoměřská

Vánoce pro kočku

Zuzana Neubauerová

Traktůrek Zetůrek

Lubica Šebková

Medové příběhy

Jiří Šandera

Pohádky z kouzelné zahrady
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30
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída: Motýlci
DOBRÉ RÁNO KAMARÁDI, POHÁDKY MY MÁME RÁDI

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

0
4
13
6
0
1
0
24

Učitelky:
Mgr. Jaroslava Bílá
Mgr. Andrea Štěpničková
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Průřez školním rokem 2019/2020
Po celý rok jsme vedli děti k úctě ke knize, seznamovali je s klasickými pohádkami, které byly
motivačními prvky výchovně-vzdělávací práce. Každou pohádku jsme společně četli, s dětmi
rozebírali, pohybově, dramaticky a výtvarně ztvárňovali. Byly to tyto pohádky: „Paleček a jeho
kamarádi“, „O veliké řepě“, „Čert a Káča“, „O Popelce“, „O dvanácti měsíčkách“, „O koblížkovi“,
„O kohoutkovi a slepičce“, „Devět“, „Červená Karkulka“, „O zlaté rybce“. S dětmi jsme vytvářeli
pravidla společného soužití ve třídě. Po celou dobu jsme vedli děti k navazování vzájemných
kontaktů, rozvíjeli komunikativní dovednosti, vytvářeli pocit bezpečí, vedli děti k tomu, že každý má
svůj domov, ale že mohou trávit čas v kolektivu, kde vznikají nová přátelství. Učili jsme děti
mravnímu a estetickému vnímání, cítění a prožívání motivovanému ročními obdobími, svátky, zvyky
a tradicemi. Během roku děti poznávaly živou i neživou přírodu při pobytu venku, experimentováním
a pozorováním i při výchovně-vzdělávací činnosti ve třídě. Zapojili jsme se do projektu České obce
sokolské s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ s cílem rozvíjet pohybovou
gramotnost a přinášet dětem radost z plnění individuálních a skupinových úkolů, vést děti k týmové
spolupráci a zájmu o aktivní sportování.
Na podzim jsme se s dětmi vypravili na náměstí na zetor show, kde jsme sledovali průjezd traktorů
různého stáří, velikostí i barev. Děti radostně mávaly a traktory jim odpovídaly troubením. K různým
činnostem jsme využili podzimních plodů, které jsme nasbírali na vycházkách. Krájeli jsme
a navlékali houby, šípky, jeřabiny, listy, zasadili jsme semínko smrku a dubu, v kulinářských
dílničkách jsme upekli voňavý štúdl a usmažili výborné bramboráky, využili jsme ovoce a zeleninu
pro výtvarné aktivity, při hrách na rozvoj smyslového vnímání i při pohybových hrách. Během
dopoledne si děti užily sportování na fotbalovém hřišti ve spolupráci s SFK Vrchovina. Odměnou za
jejich snažení byla zdravá pochoutka a medaile. V hudebním pořadu „Zpívánky“ děti vyslechly
spoustu písní doprovázených na nejrůznější hudební nástroje, poznávaly lidové písničky
v hádankách, některé si i zazpívaly a pohybově doprovodily. V podzimních měsících jsme si užili
společnou akci s rodiči u Třech křížů s názvem „Cesta za míčkem Flíčkem“. Sešli jsme na kopečku
u domečku dědečka a babičky, kteří nás seznámili s příběhem míčka Flíčka. Pro jeho záchranu od
draka Mraka plnily děti rozmanité úkoly. Během podzimu jsme shlédli veselé divadelní představení
„Káťa a Škubánek“. Velmi nás bavila výroba bláta, experimentování s ním a také modelování dle své
fantazie. Zajímavý byl i týden se svatým Martinem, kdy jsme si zahráli legendu o svatém Martinovi,
vyráběli bílé koníky a napekli svatomartinské rohlíčky, o které se děti doma podělily se svými rodiči
a sourozenci. Jak se máme chovat při prohlídce obrazů a soch v galerii jsme dozvěděli ve výchovněvzdělávacím programu Horácké galerie s názvem „Moje návštěva galerie“. V Horáckém muzeu jsme
na voňavé výstavě „Vůně medu“ také poznali život včeliček z vyprávění pana včelaře a z pohádky,
kterou si připravil včelařský kroužek z Bobrové, ochutnali zdravý med a prohlédli si včelařské
výrobky.
Zimní čas a nadílku nám přinesl Mikuláš se svojí družinou. Jeden týden jsme prolezli dírou do pekla,
kde jsme patřičně dováděli jako čertíci. Druhý týden jsme prošli nebeskou bránou, abychom se
zklidnili a stali se z nás hodní andílci. Vánoční čas navodily děti ze základní školy na Malé ulici se
svým kouzelným vystoupením. Vanilka provoněla naši třídu při pečení vánočního cukroví, kterým
jsme pohostili rodiče na vánočním setkání s názvem „Půjdem spolu do Betléma“. Děti v kostýmech
a s rekvizitami zahrály a zazpívaly příběh o narození Ježíška, za který sklidily zasloužený potlesk,
úsměvy a slova chvály. Nezapomněli jsme ani na zastavení se a rozjímání v době adventu, a to při
procházení dětí se svými rodiči vánoční spirálou z chvojí se zlatými hvězdami a plamínky svíček. Na
sněhové peřině si děti užily bobování, lyžování, koulování, stavění ze sněhu, experimentování
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s ledem a sněhem. Nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě a vyrobily jim semínkové koule v šiškách
a rozvěsili je na přírodní zahradě. Také jsme chodili krmit k rybníku do Koruny kačeny kousky
usušených chlebů a rohlíků. Zahráli jsme si i na šikovné kutily a společnými silami postavily
z prkýnek krmítko pro ptáčky. Během zimních měsíců si děti užily žonglérské vystoupení,
v zážitkovém stanu se dozvěděly o vesmíru a v kulturním domě shlédly příběh s názvem „Ronja,
dcera loupežníka“, který zahrály a zatančily děti ze základní umělecké školy. V keramické dílně
Horácké galerie děti vyráběly z keramické hlíny dárečky pro maminky k jejich květnovému svátku,
a to srdíčka a svícínky. Našich sedm statečných předškoláků se podívalo do obou novoměstských
základních škol, kde se seznámili s paní učitelkami i s prostorami škol, setkali se s bývalými
spolužáky, sledovali školní práci prvňáčků a plnili rozmanité úkoly za pomoci starších kamarádů.
I masopustní období jsme v naší třídě prožili. Vyráběli jsme veselé klauny a koblížky, hráli pohybové
i smyslové hry, zpívali a tancovali, soutěžili. Také jsme připravili domácí vanilkovou zmrzlinu, na
které jsme si pochutnali v závěru karnevalového veselí v maskách a převlecích.
Jaro jsme zahájili březnovým povídáním o knížkách při příležitosti měsíce knihy a loutkovou
pohádkou divadla Jana Hrubce s názvem „Aladinova lampa“. Vzhledem ke koronavirové pandemii
jsme děti poučily formou obrázků a říkanek, jak si správně mýt ruce, jako prevence šíření infekčních
nemocí. Od 18.5. 2020 se děti opět sešly ve třídě s upraveným režimem i pravidly a se zvýšenou
hygienou. Hodně času jsme trávili na školní a přírodní zahradě dle harmonogramu. Na začátku června
jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky v kulturním domě. Všichni jsme společné soužití
ve třídě za nezvyklých podmínek zvládli až do konce školního roku. Hurá na prázdniny!
Za třídu motýlků Jaroslava Bílá a Andrea Štěpničková.
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Seznam školních akcí
19. 9. 2019

Zetor show – průjezd traktorů městem

1. 10. 2019

Sportovní dopoledne pro děti na fotbalovém hřišti

3. 10. 2019

Hudební pořad ,,Zpívánky“

8. 10. 2019

Akce pro děti a rodiče ,,Míček Flíček“

18. 10. 2019

,,Pirátská show“ – představení s papoušky

23. 10. 2019

Výchovně- vzdělávací program v knihovně -,,Kamil neumí létat“

5. 11. 2019

Divadelní představení v MŠ - ,,Káťa a Škubánek“

12. 11. 2019

Výchovně- vzdělávací program v galerii - ,,Moje návštěva galerie“

13. 11. 2019

Včelařská výstava s programem pro děti v Horáckém muzeu - ,,Vůně medu“

19. 11. 2019

Akce pro děti a rodiče - ,,Jablíčkohraní“

5. 12. 2019

Přišel k nám Mikuláš – mikulášská nadílka pro děti

12. 12. 2019

Vánoční besídka pro rodiče - ,,Půjdem spolu do Betléma“

21. 1. 2020

Žonglérské vystoupení

30. 1. 2020

Vystoupení ZUŠ v KD –,, Ronja, dcera loupežníka“

7. 2. 2020

Návštěva předškoláků v I. ZŠ

10. 2. 2020

Keramická dílna v Horácké galerii

19. 2. 2020

Návštěva předškoláků v II.ZŠ

21. 2. 2020

Masopustní rej

25. 2. 2020

Zážitkový stan – příběh o planetách

4. 3. 2020

Divadelní představení J. Hrubce - ,,Aladinova lampa“

2.6. 2020

Slavnostní rozloučení s předškoláky
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Seznam přečtených knih
1.

Maková panenka a motýl Emanuel

Václav Čtvrtek

2.
3.

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Václav Čtvrtek
Vochomůrky
Míček Flíček
Jan Malík

4.

Říkání o víle Amálce

Václav Čtvrtek

5.

Krkonošská pohádka

Božena Šimková

6.

Káťa a Škubánek zase spolu

Hana Lamková

7.

Chaloupka na vršku

Šárka Váchová

8.

Chaloupka na vršku nové příběhy

Šárka Váchová

9.

Krtek v zimě

Zdeněk Miler

10.

Sněhová královna

Hans Christian Andersen

11.

Sněhová královna a další pohádky

Hans Christian Andersen

12.

Alík a jezevec

Oldřich Brož

13.

Zrzečka pod hvězdami

Michaela Hrachovcová

14.

Kocourek se vrací

Michaela Hrachovcová

15.

Pohádkový dědeček

Eduard Petiška

16.

O hajném Robotkovi a jelenu Větrníkovi

Václav Čtvrtek

17.

Nejkrásnější pohádky a bajky

Božena Němcová a kol.

18.

České pohádky

Ivana Pilařová, Alexandra Niklíčková

19.

Mach a Šebestová na prázdninách

Miloš Macourek
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Kronika
Školní rok 2019/2020
Třída Včelky
Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP II.stupeň
CELKEM

0
8
6
9
0
0
1
24

Učitelky:
Mgr. Soňa Šikolová
Mgr. Pavla Čechová
Dana Brostíková
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Školní rok 2019/20 u VČELIČEK
V měsíci září se v naší třídě sešlo 24 dětí, 15 chlapců a 9 dívek. Děti, které již mateřskou školu
navštěvovaly, se po prázdninách těšily na své kamarády. Pro některé děti byly první zářijové dny
zároveň prvními dny v mateřské škole. Aby je dokázaly co nejlépe zvládnout, přispěchal všem na
pomoc Kašpárek s rolničkami. S Kašpárkem děti cvičily, povídaly si, hrály si, zpívaly, tancovaly
i uklízely své hračky. Ve třídě nacházely nové kamarády, se kterými se snažily domlouvat
a spolupracovat. Přede všemi pak stál nelehký úkol seznámit se s pravidly naší třídy a ještě těžší úkol
se těmito pravidly řídit a přijmout je za své.
Hned v prvních dnech tohoto školního roku jsme začaly objevovat zajímavosti okolní krásné přírody,
lesa, parků i možnosti dětských hřišť nejen za naší mateřskou školou. Děti obratně zvládaly všechny
překážky, dokázaly přelézat a lézt, přitahovat se, držet rovnováhu, se zapálením pomáhaly s hrabáním
a uklízením spadaného listí. Vytrvalost a fyzickou zdatnost musely prokázat při poměrně dalekých
vycházkách okolo rybníků až na dopravní hřiště nebo do lesa za zvířátky či až ke koupališti. Ve školce
jsme pak zpracovávaly všechny naše „objevy“, které jsme si donesly. Vznikaly podzimní obrázky
z barevného listí, kaštánků nebo jehličí. Rodiče nás také zásobovaly vypěstovaným ovocem
a zeleninou a šikovné prstíky našich dětí z nich tvořily nejroztodivnější skřítky nebo zvířátka. Velké
poděkování patří panu Fouskovi za ukázku chovu králíků.
Pozvolna k nám přicházela zima. Nejdříve ve znamení čertíků. Všichni jsme si nasadili malé růžky,
do ruky jsme si vzali Orfovy nástroje a s veselými čertovskými písničkami jsme udělali radost dětem
v Základní škole praktické i v Kulturním domě. Ze základní školy jsme získali nové starší kamarády,
kteří pak všem „školkáčkům“ přišli do školky zazpívat, zatancovat a zahrát na bubny. A ještě větší
radost měli rodiče při vánoční besídce. Děti zpívaly, tancovaly a dramatizovaly pohádku O pejskovi
Alíkovi. Pro své rodiče připravily dárečky a přáníčka, která samy vymyslely.
I když letošní zima byla velmi mírná, užily si děti také zimního sportování. Jízda na lopatách byla
pro ně hračka, lyžování na nových lyžičkách už dětem trochu práce dalo. Ale také je velmi bavilo.
Za lyže i za spoustu dětské radosti moc děkujeme panu Formánkovi. Nezapomněly jsme ani na lesní
zvířátka, kterým jsme do lesa donesly nasbírané kaštany a žaludy.
Jaro v letošním školním roce začínalo probouzením prvních jarních kytiček a mláďátek. Jeho průběh
nám bohužel překazil nezvaný nepřítel Coronavirus. Kontakt dětí a paní učitelek byl proto omezen
jen na internetové vysílání pomocí natočených videí. Provoz mateřské školy se znovu obnovil
v polovině měsíce května a to za přísných hygienických pravidel. Do naší třídy Včeliček přibyly
některé děti ze třídy Vodníčků, Berušek a Broučků. Moc rádi jsme potkali nové kamarády.
Dohromady jsme oslavili Svátek dětí jako indiáni a našli jsme schovaný poklad.
Do mateřské školy za námi přijela Káťa se Škubánkem nebo Aladin se svou kouzelnou lampou.
Zazpívali jsme si s panem muzikantem a jeho nástroji, zasmáli jsme se s upovídanými a krásně
zbarvenými papoušky a jejich pány piráty, kouzlili a žonglovali jsme s panem artistou. Prožili jsme
sportovní dopoledne s fotbalovým klubem i bezpečnostní akci při otevírání nového přechodu nad
vlakovým nádražím.
Míček Flíček pozval děti i rodiče na dobrodružnou stezku plnou zábavných úkolů a pouštění
papírových draků. Navštívili jsme výstavu medu v městském muzeu a pejska s kočičkou v místní
knihovně, kde jsme si prohlédli řadu dětských knih a časopisů. V kulturním domě jsme zhlédli
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vystoupení dětí z umělecké školy s baletním a dramatickým vystoupením O Roně loupežnické dceři.
V pohádce O neobyčejné ZOO se děti seznámily s možným nebezpečím on-line prostředí. Velkým
zážitkem byl pro děti program o vesmíru ve velké kopuli, která vyrostla přímo v naší třídě a Den
masek, kdy se představily nádherné masky.
Coronavirus také přerušil tři projekty, do kterých se naše třída zapojila. V rámci projektu Celé Česko
čte dětem nás ve školce navštívila paní kuchařka, ochranářka přírody, vojenský policista či pan rybář.
Děti se prostřednictvím svých rodičů dozvěděly spoustu zajímavostí o jejich povoláních a zájmech.
Naučily se například třídit odpady, vyzkoušely si policejní čepici nebo navštívily rybí svět. Na své
rodiče byly pyšné a se zájmem si poslechly pohádkové příběhy, které jim rodiče přečetli. Moc všem
rodičům děkujeme a mrzí nás, že se nemohla uskutečnit další zajímavá setkání, která již byla
naplánována.
Druhý projekt se jmenuje Cvičíme se zvířátky. Děti poctivě trénovaly svou vytrvalost, rychlost,
obratnost, ale i chytrost. S velkou chutí plnily sportovní i poznávací úkoly pěti zvířátek – opičky
Haničky, kobylky Emilky, ježečka Marečka, berušky Danušky a veverušky Věrušky. Za své výkony
byly odměněny nálepkou, kterou si samy nalepily do svých sportovních sešitů.
Projekt Technické školky byl na jaře na úplném začátku. Ve třídě jsme pro děti zařídily dílničku se
skutečným nářadím a nástroji. Vznikaly první výtvory ze dřeva, ale i z dalších materiálů. Děti byly
nadšené a radovaly se z vlastnoručně vytvořených zvířátek, tanků, zahrádek a dalších nápaditých
výtvorů. Do tvoření se děti s chutí pouštěly i v měsících květen a červen a zapojovaly se také noví
kamarádi z dalších tříd.
Naši předškoláci navštívili první a čtvrtou třídu na obou základních školách a se staršími kamarády
si vyzkoušeli, co je čeká v jejich nové roli školáků.
S předškoláky jsme se slavnostně rozloučili začátkem měsíce června v kulturním domě. Pasování na
školáky se účastnilo 9 dětí ze třídy Včeliček, 4 děti ze třídy Vodníčků a po dvou dětech ze třídy
Berušek a Broučků. Po zhlédnutí třídních prezentací prošly děti nádherně vyzdobenou branou a byly
pasovány na školáky. Dny v mateřské škole jim bude připomínat nejen darovaná dětská knížka, ale
také prezentace na CD, kde si na připojených fotkách mohou připomenout své zážitky ze školky
i když budou velcí.
Všem rodičům patří velké poděkování za podporu, přízeň i dárečky ve formě nejrůznějších pomůcek
pro rukodělné tvoření, které jsme bohatě využívali v našich každodenních aktivitách.
Všem dětem a rodičům přejeme příjemně prožité prázdninové dny.
Za třídu včelek Soňa Šikolová, Pavla Čechová a Dana Brostíková.
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Seznam školních akcí
Září

Adaptace dětí s Kašpárkem
Seznamujeme se s pravidly MŠ, stolujeme, oblékáme se - celoročně
Jdeme navštívit králíčky k panu Fouskovi
Cvičíme se zvířátky – účastníme se projektu České obce sokolské
Oslavujeme svátky, narozeniny
Celé Česko čte dětem – čte paní kuchařka Soňa Lukešová – O prstenu v rybě

Říjen

Sportujeme s fotbalovým klubem na fotbalovém hřišti
Zpívánky – hudební pořad
Pirátská šou – veselé vystoupení s papoušky
Jdeme navštívit králíčky k panu Fouskovi
Pozorujeme pana rybáře při chytání ryb
Slavíme svátek podzimu
Cvičný požární poplach
Cestujeme za míčkem Flíčkem – projektové odpoledne s rodiči
Celé Česko čte dětem – čte paní Kosárová – O rybce, která chtěla létat

Listopad Káťa a Škubánek – divadelní představení – pomáháme Škubánkovi
Vůně medu – návštěva výstavy v muzeu
Pejsek a kočička – návštěva knihovny
Celé Česko čte dětem – čte pan Ondřejka – O perníkové chaloupce
Prosinec Den v čertovské školce - čertovské dovádění v ZŠ praktické i v místní knihovně
Vystoupení dětí ze ZŠ praktické a programem vánočních písní, koled, tanečků i hry na bubny
Vánoční pohádka o smutném pejskovi – sváteční vánoční setkání s rodiči, příbuznými a přáteli
školy v MŠ
Celé Česko čte dětem – čte pan Kosár – O čertu Matesovi a napraveným porybným
Leden

Zábavná artistická šou Milana Ošmery
Dramatické a taneční vystoupení žáků ZUŠ v kulturním domě – Příběh o Roně loupežnické
dceři
Užíváme sněhové nadílky
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Únor

1. návštěva předškoláků v 1. ZŠ – v 1. třídě – hrajeme pohádku O řepě, zpíváme, počítáme
a tvoříme se staršími kamarády
2. návštěva předškoláků v 2. ZŠ – v 5. třídách – cestujeme školním autobusem a plníme
připravené úkoly – přemýšlíme, píšeme, tvoříme vybraný dopravní prostředek, jezdíme na
koloběžce
Pohádka o neobyčejné ZOO – preventivní program pro děti – ochrana před možným nebezpečím
on line prostředí
Technické školky – zapojujeme se do projektu, pracujeme se dřevem a truhlářskými nástroji,
konstruujeme, tvoříme z různých materiálů
Zážitkový stan – cestujeme s krtečkem do vesmíru, hrajeme si na planety a měsíce
Den masek - maškarní karneval v MŠ
Lyžujeme na nových lyžích
Velká zimní vycházka – poznáváme zimní přírodu všemi smysly, pomáháme zvířátkům

Březen

Otevření nového přechodu nad vlakovým nádražím v Novém Městě
Aladinova kouzelná lampa – loutkové představení
Video pořady Kašpárka a Poplety pro děti

Duben

Video pořady Kašpárka a Poplety pro děti

Květen

Video pořady Kašpárka a Poplety pro děti

Červen

Svátek dětí - dětský den s překvapením
Loučíme se s předškoláky – slavnostní pasování v kulturním domě s rodiči
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Celé Česko čte dětem 2019/20
Povolání / téma

Jména

Září

Kuchař

paní Lukešová
O prstenu v rybě

Říjen

Ochranář přírody

paní Kosárová
O rybce, která chtěla létat

Listopad

Vojenský policista

Pan Ondřejka
O perníkové chaloupce

Prosinec

Rybář

Pan Kosár
O čertu Matesovi a napraveným porybným
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Seznam přečtených knih
Kolektiv

Skákal pes přes oves

Rudolf Čechura, J. Šalamoun

Příhody maxipsa Fíka

K. J. Erben, E. Krásnohorská, B. Němcová Zlatá kniha pohádek
František Hrubín, J. Trnka

Dvakrát sedm pohádek

Ladislav Špaček

Dědečku, vyprávěj – Etiketa pro kluky a holky od 3 let

Dr. Jan Malík

Míček Flíček

Jan Lebeda

Pohádky skřítka Medovníčka

Knihovnička pro nejmenší

Rozverná mláďátka

Jan Lebeda

Nové pohádky skřítka Medovníčka

Daniela Krolupperová

Sedmilhář Josífek

Jaromír Kincl, Z. Smetana

Rákosníček a rybník

Renata Kaminská

Do školky za kamarády

Eduard Petiška, Z. Miler

Pohádkový dědeček

Josef Lada

České Vánoce Josefa Lady

Radomír Ráček

O čertu Matesovi

Karel Plicka

Český rok v pohádkách – Zima

Dagmar Šottnerová

Zima – zvyky, obyčeje, náměty, pohádky..

Šárka Váchová

Chaloupka na vršku

Miloš Macourek, Adolf Born

Mach a Šebestová

Šárka Váchová

Chaloupka na vršku – Nové příběhy

Václav Čtvrtek

Cipísek

M. Kratochvíl, L. Dvořáková

Fanfárie

Van Gool

Dobrodružné pohádky pro kluky

Librex

Pohádky se zvířátky

Ondřej Sekora

Kuře Napipi a jeho přátelé

Besip

Děti v dopravním provozu: O klukovi z počítače

Jiří Kafka

Hup a Hop dobrodružství dvou opičáků a pana
kormidelníka Rybičky

Jaromír Kincl, Zdeněk Smetana

Rákosníček a rybník
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/ 2020
Třída: „VODNÍČCI“
ROK V PŘÍRODĚ

2- leté
3- leté
4- leté
5- leté
6- leté
OŠD
SVP
IVP
CELKEM

POČET DĚTÍ NA TŘÍDĚ
0
5
6
12
1
1
0
1
24

Učitelky
Marta Juránková
Marie Havlíčková, Dis.
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Hodnocení školního roku 2019-2020 – vodníčci
Třída Vodníčků v letošním roce měla 14 děvčátek a 10 chlapců. Třída byla smíšená ve věku od 3 do
6 let. V této třídě pracovala po celý rok paní učitelka Marta Juránková a Marie Havlíčková Dis.
V září jsme přivítali 7 nových dětí a společně jsme si vytvořili naše pravidla, abychom mohli sdílet
krásné prožitky po celý rok bez problémů.
Paní učitelky vypracovaly celoroční třídní vzdělávací program z oblasti enviromentální výchovy pod
názvem „Rok v přírodě. “Děti měly možnost díky různorodým aktivitám, prožitkovému učení,
experimentování poznávat přírodu ve všech ročních obdobích, vnímat změny, které kolem nás
probíhají.
Podzimní blok začínal adaptací dětí na nové prostředí ve školce, paní kuchařky, uklízečky, paní
učitelky a kamarády. Jednoduchými hravými aktivitami děti zvládly dobře toto adaptační období.
Hodně jsme chodili do přírody a pozorovali život kolem sebe, zaměřovali jsme se na floru i faunu,
sbírali jsme různé materiály které jsme potom ve třídě zajímavě využívali. Krásné nápady s využitím
listů, kaštanů, peciček ze snědeného ovoce nadchlo děti všech věkových kategorií. Pozorování
drobného hmyzu a živočichů prohloubilo jejich lásku ke všemu živému. Přírodu jsem využívali i pro
zvýšení naší tělesné zdatnosti – chodili jsme po spadlých kmenech stromů v lese, běhali jsme mezi
stromy, pokoušeli jsme se vylézt na nízký strom či keř. Ze spadaných klacíků a dalšího přírodního
dokázaly děti vytvořit překrásné fantazijní stavby, domečky pro broučky a lezoucí hmyz.
A pozorování života v podzimní přírodě byl neskonale podnětný a plný dlouhodobých zážitků. Vedly
jsme děti k tomu, aby si všímaly každodenních maličkostí a radovaly se z nich. Vhodně volenými
činnostmi si děti uvědomovaly koloběh života v přírodě. Náš společný poznatek byl, že příroda je
nesmírně bohatá a vzácná, a proto ji musíme dobře chránit.
Pro děti byl hodně zajímavý cvičný poplach v měsíci říjnu, kdy jsme si hráli na to, že někde hoří
a my musíme co nejrychleji opustit školku. A také jsme se účastnili rekordního průjezdu traktorů
Novým Městem. To by pro děti veliký zážitek. A také zdařilé bylo fotbalové utkání všech tříd naší
příspěvkové organizace v rámci spolupráce s místním fotbalovým klubem.
V zimním bloku děti prožívaly radost Adventu a Vánoc, a s tím spojené smyslové a emocionální
prožitky, pečení voňavého cukroví, příprava dárečku pro kamaráda, zdobení stromečku, vánoční
hudba, společné tvoření rodin ve školce v jednom adventním odpoledni. Vnímání klidu a užívání si
přítomného okamžiku, vnést klid a mír do dětských duší bylo pro nás všechny prioritou. Velikou
radost prožívaly děti ze sněhu, kterého bylo letos málo, ale o to víc jsme se na něm stačili vždycky
rychle vyřádit. Tvoření ze sněhu, zařazení smyslů k poznávání vlastností sněhu a vůbec zimního
období, jízda z mírného kopce nejen na lopatách, ale téměř na čemkoliv. Zaměřili jsme se také na
péči o faunu v tomto období a péči o ni, krmili jsme ptáčky nejen ve školce, ale i doma, do krmelce
jsme nosili dobrůtky pro zvířátka v lese, které jsme na podzim nasbírali a nasušili. Důležitou částí
tohoto bloku byla také péče o lidské zdraví. Děti svými zkušenostmi dospěly k tomu, jak chránit své
zdraví správným oblékáním a chováním se venku. Pochopily důležitost vitamínu pro tělo
a organismus.
Ale také jsme se aktivně zapojili do tradičního masopustního veselení, vyrobili jsme si tématický
kostým, tančili jsme, zpívali, hráli lehčí i těžší hry na procvičení hrubé i jemné motoriky. Prostě jsme
si užili týden karnevalovo - masopustního rejdění.
V jarním bloku, na který jsme si všichni hodně těšili, nás všechny zaskočila celosvětová chřipková
epidemie, a od 17. března, celý duben až do 17. května byla naše školka uzavřena. Po celou dobu
jsme s dětmi a rodiči komunikovali přes školkovou poštu, snažili jsme se společně pro děti vymýšlet
nějaké zábavné úkoly a hry.
Posledních 6 týdnů před koncem roku, kdy se školka otevřela, jsme se už všichni nesešli, školku
navštěvovaly jen některé děti, a vzhledem k nouzovému stavu byla naše třída rozdělena do třídy
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křemílků a včelek. A v těchto třídách jsme se snažili v nově vzniklé dětské skupině společně
zvládnout přísná hygienická opatření a skloubit je s výchovně - vzdělávací prací. Věříme, že se děti
cítily dobře a společně jsme si to užili. Jedinou společnou akcí bylo rozloučení s předškoláky
v kulturním domě. Konalo se za přísných hygienických opatření. Proběhlo pasování dětí na školáky,
děti obdržely jako dárek knihu, kterou se mateřské škole podařilo získat od sponzora a paní učitelky
pro děti a rodiče připravily prezentaci ze života ve školce. Obdržely na CD jako dárek od svých paní
učitelek. Poslední tečkou za tímto školním rokem byl slavnostní oběd a s přáním krásných prázdnin
jsme se rozběhli všichni do svých domovů.
V průběhu roku jsme navštěvovali knihovnu, Horáckou galerii, Horácké muzeum, ZUŠ, shlédli jsme
nějaké pohádky a zajímavá představení a vystoupení.
V letošním školním roce se naše třída zapojila do celorepublikového projektu „Česko čte dětem.
“ V rámci tohoto projektu jsme si každý měsíc pozvali do třídy zástupce nějakého povolání, který
dětem přečetl pohádku v obleku typickém pro jeho profesi, zařadil nějakou aktivitu, povyprávěl o své
práci, ukázal pomůcky a nářadí se kterými pracuje. Pomocníkem při naplňování tohoto projektu nám
byla také návštěva místní knihovny. Do čtení se zapojily babičky, rodiče i pracovnice naší školky se
svými profesemi.
Druhým projektem, do kterého se naše třída zapojila byl celoroční projekt České obce sokolské
zaměřený na pohybovou aktivitu děti pod názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ Zde
byla podporována sportovní všestrannost dětí. Motivací byla zvířátka, která provázela děti v rámci
jednotlivých činností. Součástí aktivit byla přirozená cvičení, atletika, různé gymnastické dovednosti,
manipulace a dovednosti s míče, cvičení na nářadí- lavičce, žíněnce, žebřinách. Za splnění úkolů si
děti lepily motivační samolepku veselých zvířátek do svých sešitků. Projekt provázely i motivační
básničky a sportovní hymna. Tento projekt se dětem líbil protože mají rády pohyb.
Za třídu vodníčků Marta Juránková a Marie Havlíčková.
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Seznam školních akcí
1.

Traktoriáda

září

2.

Fotbalový turnaj na fotbalovém hřišti

říjen

3.

Hudební pásmo zpívánky

říjen

4.

Putování Míčka Flíčka

říjen

5.

Česko čte dětem

říjen

6.

Pirátská show

říjen

7.

Cvičný poplach celé školky

říjen

8.

Schůzka s rodiči

říjen

9.

Logopedická depistáž

říjen

10. Divadelní představení Káťa a Škubánek

listopad

11. Vůně medu v Horáckém muzeu

listopad

12. Fotografování dětí

listopad

13. Schůzka s rodiči

listopad

14. Česko čte dětem

listopad

15. Knihovna – Pohádka o veliké řepě

listopad

16. Adventní tvoření s rodiči

listopad

17. Mikulášská nadílka

prosinec

18.

Knihovna – Vánoční povídání

prosinec

19. Návštěva Horácké galerie - prohlídka

leden

20. Česko čte dětem

leden

21. Artistické vystoupení žongléra

leden

22. Koncert ZUŠ v kulturním domě

leden

23. Logopedická depistáž

únor

24. Kavárnička pro rodiče – téma Technologie

únor

25. Masopustní karneval

únor

26. Zážitkový stan

únor

27. Česko čte dětem

únor

28. Divadelní představení Aladinova lampa

březen

29. Rozloučení s předškoláky

červen

30.
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Seznam přečtených knih
1

Povídej pohádku

2

Míček Flíček

3

Honzíkova cesta

4

Dědečku vyprávěj

5

Vodník Mokřálek a zlatá šupinka

6

Vánoční hvězda

7

Ježíšek a Barborka

8

Birlibán

9

Bajky

10

Veselé pohádky a říkadla

11

Vodníček

12

Křemílek a Vochomůrka

13

Čert a Káča

14

O červené řepě

15

O pejskovi a kočičce

16

Rukavička
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Pohledec

JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM
Učitelky:
Asistent pg.

4
5
7
10
1
1
1 – III. Stupeň
27

Mgr. Šárka Konečná
Šárka Tulisová, DiS.
Jana Petrová

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Školní rok 2019 – 2020
První školní den! Je pondělí 2. září 2019. Sešly jsme se ve staré sestavě: zástupkyně ředitelky školy
Mgr. Šárka Konečná, učitelka Šárka Tulisová, DiS., asistentka pedagoga Jana Petrová a školnice Jana
Vrabcová. Zapsáno je 27 dětí: 11 dívek a 16 chlapců. Paní asistentka je hezky sladěna s chlapcem
s PAS. 22 dětí je z Pohledce, 1 z Maršovic, 2 z Nového Města na Moravě a 2 z Petrovic.
V červnu 2019 byl ze zahrady odvežen starý zahradní domek. Pohledečtí dědové se postarali o novou
základovou desku a o prázdninách nám truhlář, pan Vlastimil Žemlička postavil krásný nový zahradní
domek. Jeho pořizovací cena byla 107.000,00 Kč.
Během prázdnin Technické služby Nové Město na Moravě provedly rekonstrukci chodby ke kuchyni,
skladu čisticích prostředků a zázemí pro paní školnici.
Školní rok jsme zahájili zhlédnutím tří pohádek s ponaučením, které nám předvedlo Medouškovo
dovadlo. V říjnu přijel pan Čapčuch se svým programem Zpívánky doplněným hezkými obrázky.
Další představení u nás v MŠ během roku již nebyla. Velmi všechny děti zaujalo představení Divadla
Drak „Jak si tatínkové hrají“, které proběhlo v novoměstském kulturním domě. Tam také rádi
navštěvujeme knihovnu, kde má pro děti paní knihovnice vždy nachystané hezké pásmo s povídáním,
písničkami, tancováním, cvičením a poučením.
Ve školce se věnujeme různým pohybovým aktivitám. Jsme zapojeni do projektu organizace Sokol
„Cvičení se zvířátky“, v rámci kterého děti procvičují rychlost, obratnost, dovednosti s míčem
a posilují fyzickou zdatnost. Toto vše děláme jek ve třídě, tak i na naší krásné velké zahradě. V zimě
pořádáme týdenní lyžařský kurz. Všechny děti s paní učitelkou, asistentkou a školnicí si donesly lyže
a na louce u školky se proháněly na třpytícím se sněhu. Vyvrcholením kurzu byly závody, kde
nechyběly stopky, startovní čísla, fotografové z řad rodičů a vzájemné povzbuzování. Vyhrály
všechny děti, které dojely do cíle. Odměnou jim byla medaile z "pravého zlata" na stužce s trikolórou.
Několikrát jsme navštívily pohledeckou základní školu, kde se nás ujala paní učitelka Mgr. Marie
Sáblíková. Poprvé jsme přišly se všemi dětmi. Potěšily jsme bývalé spolužáky ze školky a oni nám
ukázali co již umí. Další návštěvy jsme absolvovaly pouze s předškoláky. Vyzkoušeli si "opravdové
vyučování" a začali se těšit, že budou v příštím roce také školáky.
Třetí ročník odpolední akce pro rodiče, děti a širokou veřejnost „Rozsvěcení stromečku“ měl
úctyhodnou návštěvnost 150 lidí. Na začátku Adventu děti vyzdobily školku, pekly perníčky a linecké
cukroví. V den Dé děti předvedly dvě divadelní vystoupení, vyrobily andělíčky, se kterými jim
pomohli rodiče a šlo se ven. Všechny přítomné uvítal předseda osadního výboru Ing. Tomáš Krejčí,
který k radosti všech rozsvítil stromeček. S doprovodem kytary se zazpívaly koledy, jedlo se cukroví
a pil se punč, který vařily pohledecké ženy. Domů jsme odcházeli s hezkým pocitem a těšením
na nadcházející období.
Od tohoto roku jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“. Některé babičky našich dětí nám
chodily číst pohádky před spaním. Nosily si i své knížky! Byly to příjemné chvíle jak pro ně, tak pro
děti i nás.
Naší dobrou duší je paní školnice, má skvělé nápady! Přivezla nám dýně na dlabání, peče s námi,
sežene dřevo na oheň, domluví přípravy tras na lyžařský výcvik, tančí s námi na karnevalu. Má nás
ráda a my zase ji!
Paní učitelka Velká Šárka a paní asistentka mění působiště, loučení bylo těžké. Vždy jste vítány! Kéž
je další školní rok s písničkou na rtech: "Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi. S písničkou je
veseleji, věřte kamarádi. Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí. Proto všichni písničkou,
zaplavme zem celičkou!"
Za Pohledec Šárka Konečná a Šárka Tulisová.
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Seznam školních akcí
Datum

Název akce

Místo konání akce

9. 9. 2019

Medouškovo divadlo

Třída MŠ

19. 9. 2019

Traktoriáda

Vratislavovo náměstí NMnM

1. 10. 2019

Sportovní dopoledne

Hřiště FC Vrchovina, NMnM

2. 10. 2019

Zpívánky – p. Čapčuch

Třída MŠ

3. 10. 2019

Jak si tatínkové hrají

KD Nové Město na Moravě

22. 10. 2019

Logopedie – depistáž (SPC Březejc)

Třída MŠ

12. 11. 2019

Vůně medu

Horácké muzeum NMnM

15. 11. 2019

Návštěva v ZŠ

ZŠ Pohledec

19. 11. 2019

Jak se špaček Kamil nenaučil létat

Knihovna NMnM

28. 11. 2019

Rozsvěcení stromečku

MŠ Pohledec - třída, zahrada

3. 12. 2019

Když k nám přijde paní Zima

Knihovna NMnM

19. 1. 2020

Karneval

KD Pohledec

20. - 24. 1. 2020 Lyžařský kurz

Louka u MŠ

29. 1. 2020

Návštěva v ZŠ

ZŠ Pohledec

12. 2. 2020

Návštěva v ZŠ

ZŠ Pohledec

18. 2. 2020

Logopedie (SPC Březejc)

Třída MŠ

19. 2. 2020

Návštěva v ZŠ

ZŠ Pohledec

4. 3. 2020

Návštěva v ZŠ

ZŠ Pohledec

14. 15. 5. 2020

Brigáda s rodiči

Zahrada MŠ

29. 5. 2020

Sportovní odpoledne + pasování

Hřiště Pohledec

3. 6. 2020

Pasování v NMnM

KD Nové Město na Moravě

9. 6. 2020

Zahradní hry, opékání buřtů

Zahrada MŠ

30. 6. 2020

Loučení s paní učitelkou Velkou Šárkou

Zahrada a třída MŠ

1. - 10. 7. 2020

Prázdninový provoz pohledecké třídy

Třída MŠ
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Seznam přečtených knih
Autor

Název knihy

Václav Čtvrtek

Maková panenka

František Nepil

Makový mužíček

Bohumila Sílová

Paví očko ve lví říši

Josef Lada

Mikeš

Josef Kolář

Z deníku kocourka Modroočka

Šárka Váchová

Chaloupka na vršku

František Kárník

Pohádky mladých let

Eduard Petiška

Martínkova čítanka

Eduard Petiška

Olin a lišky

Jan Drda

Hastrmani

Eva Beranová

Čtvero ročních období

Marcela Kohoutová

Příhody veverky Madlenky a jejích přátel

František Hrubín

Dvakrát sedm pohádek

Jan Drda

České Pohádky

František Hrubín

Špalíček pohádek

František Nepil

Já Baryk

Seznam akcí spojených s projektem Celé Česko čte dětem
Zdobení voskem

Výroba ptáčků z kukuřičného šustí, zdobení
voskem, čtení říkanek J. Lada Ptáci

Zaměstnanec Celní správy

Interaktivní pásmo - seznámení s prací Celní
správy, pohybové aktivity, hledání pokladu
jako služební psi, čtení F. Nepil Já Baryk

Perníkářka

Předvádění zdobení s příběhem, dílnička,
čtení B. Němcová Perníková chaloupka

Zdobení voskem

Vánoční ozdoby - ukázka zdobení, práce
podle návrhů dětí, čtení vánočního příběhu z
knihy J. Lady Mikeš
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Třídní vzdělávací program
školní rok 2019 /2020
Slavkovice
ROK S POHÁDKOU

Počet dětí ve třídě
2- leté
3- leté
4- leté
5- leté
6- leté
OŠD
SVP
národnost
Celkem

5
5
6
7
2
2
1 x II. stupeň, 1 x III. stupeň
1 x Ukrajina
25

Učitelky:
Mgr. Jitka Novotná
Bc. Jitka Dvořáková
Tereza Krejčová
Ve Slavkovicích: 1. 9. 2019
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Prázdniny utekly jako voda. Září je pro některé děti vstupem do neznáma, pro jiné je okamžikem,
kdy se znovu setkají se svými kamarády. Pro všechny je to začátek plnění povinností, který je
plný očekávání, co nám tento rok přinese.
Měsíci říjnu bylo krásné počasí, které jsme využili při pobytu na zahradě
i na vycházkách. Měli jsme možnost se naučit mnoho zajímavých a poučných věcí z podzimní
přírody.
Ve spolupráci s Chaloupkami u Pilské nádrže ve Žďáru nad Sázavou jsme prožili příjemné
dopoledne. Putovali jsme za studánkovou vílou Salvátorkou. Navštívili jsme moštárnu v naší
obci, kde nám pan Hudeček přečetl pohádku O jabloňce. Názorně nám předvedl, jak se z jablek
získává mošt, který dětem moc chutnal.
Na podzimních vycházkách jsme pozorovali, jak příroda kolem nás hýří barvami. Sbírali jsme
kaštany a jiné přírodniny, se kterými jsme si hráli a tvořili. Před vánocemi jsme předali panu
myslivcovi nasušené kaštany pro lesní zvířátka.
V rámci otužování a zvyšování zdatnosti jsme se zúčastnili předplaveckého výcviku
v Městských lázních v Novém Městě na Moravě. Děti absolvovaly deset lekcí a každou hodinou
bylo vidět jejich postupné zlepšování. Nebály se ani potápění a plavání v divoké řece. Probouzíme
v dětech zájem o sportování, aby se stal pohyb jejich každodenní přirozenou potřebou. Proto jsme
se stali součástí projektu “Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky”.
Zapojili jsme se do projektu “Celé Česko čte dětem”. Paní Povroznyková nám četla ukrajinskou
pohádku Kocourek a kohoutek. Napjatě jsme poslouchali, abychom slyšeli slova podobná s
češtinou. Pro lepší porozumění nám pohádku Paní Povroznyková přeložila. Navštívila nás paní
spisovatelka Zdeňka Šiborová, která nám předčítala ze své knihy Vodník Mokřálek. Dále četl pan
Hansel, z knihy Mach a Šebestová. Na konci ledna k nám do školky přišli číst žáci 2. ročníku s
paní učitelkou Láchovou. Tentokrát si připravili poučný příběh o Honzovi, který svojí chytrostí
vyzrál nad králem.
Dále jsme součástí celorepublikového projektu “Fíha – dýha”. Tento projekt má u dětí rozvíjet
povědomí o přírodních materiálech. Při práci s těmito materiály jsme zkousmali jejich vlastnosti.
Snažíme se podporovat u dětí manuální zručnost a tvořivost.
Čas Vánoc je to nejkrásnější období v roce. Čekání na Štědrý den nám utíkalo jako voda. Advent
jsme zahájili vystoupením „Slyšte, slyšte“ herce brněnského divadla Sergeje Sanžy, který nám
hravou formou připomněl, co se stalo v Betlémě.
V podvečerních hodinách 27. listopadu jsme se společně s rodiči sešli na adventním tvoření
v MŠ. Rodiče si spolu s dětmi mohli vyrobit skřítka, svícen nebo stromeček.
Letos do naší školky přišel vánoční skřítek. Na každý den v adventu si pro nás připravil nějaký
úkol, který děti samy nebo s pomocí paní učitelek plnily. Odměnou za splnění úkolu byl dárek,
který nám skřítek u sebe zanechal. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, ozdobili jsme jim
stromeček u krmelce v lese nad Slavkovicemi.
V podvečer třetí adventní neděle jsme se všichni společně sešli u místního kostela. Společně
s dětmi ze ZŠ jsme zazpívali známé koledy pro všechny přihlížející a navodili tak příjemnou
vánoční atmosféru.
Před vánočními svátky se paní učitelky spolu s dětmi vydaly za seniory ze Slavkovic. Zazpívaly
jim koledu a potěšily je drobným dárečkem.
I když nám Sněhová královna letos nenadělila mnoho sněhu, i přesto si děti užily zimních
radovánek do sytosti. Na zahradě se nikdo rozhodně nenudil. Děti „pekáčovaly“, stavěly zimní
království a sněhuláky. Dětské lopaty používaly nejen k vyhrnování sněhu, ale i k dělání cestiček
a cest a labyrintů.
V měsíci únoru děti vystavovaly v knihovně v Novém Městě na Moravě své práce, které tvořily
ve školce. Také jsme se zúčastnily projektu „Den bezpečného internetu.“ Příběh On-line ZOO
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nastínil problémy a rizika, se kterými se děti mohou setkat na internetu. Pohádka děti velice
zaujala, vysvětlila na příbězích jednotlivých zvířátek, s jakým nebezpečím by se mohly potkat na
internetu.
Kdo si chtěl pořádně zatancovat, zasoutěžit a užít si pěkné sobotní odpoledne, navštívil 15. února
karneval ve Slavkovicích. Sešlo, se tu spousta pěkných a neokoukaných masek. K velké skupině
dětských masek se letos přidali i někteří rodiče. Nechyběly soutěže, tancování a společné
fotografování.
V březnu nastala pro nás všechny nečekaná situace. Byla vyhlášena karanténa v důsledku šíření
nemoci Covid-19 v České republice.
Paní učitelky a ostatní provozní pracovnice, které zůstaly v zaměstnámí, měly plné ruce práce.
Některé šily roušky pro novoměstskou nemocnici, mateřskou školu, spoluobčany. Pomáhaly
v koordinačním centru, nosily nákupy pro seniory. Paní učitelky uklízely třídy, připravovaly
pomůcky pro děti, výukové materiály pro předškoláky. V karanténě jsme prožili velikonoční
svátky, blížily se první májové dny a paní učitelky se připravovaly na příchod dětí do školky.
Upravlily provozní podmínky mateřské školy spojené s dodržováním epidemiologických
opatření a doporučení. Nakoupily dezinfekci, vytřídily hračky, celou třídu se připravily pro
vstup dětí.
Děti se mohly 18. 5. 2020 vrátit do mateřské školky. Po dlouhé době viděly svoje kamarády i paní
učitelky. Výuka se z části přesunula na naši přírodní zahradu, kterou jsme využili ke hrám,
objevování a zkoumání života v přírodě. Naše certifikovaná ukázková zahrada je plná zajímavých
a poučných věcí. Pozorovali jsme brouky v trávě, včely na květech, motýly na keřích, i ploštice.
které mají svůj úkryt pod košatou lípou. Během roku je na zahradě plno práce. To nám nevadí,
vezmeme si hrábě, lopaty a pustíme se do úklidu zahrady.
3. 6. 2020 proběhlo v KD v Novém Městě slavnostní Pasování předškoláků na školáky.
Organizační a bezpečnostní podmínky byly složitější, ale na slavnostní atmosféře to neubralo.
Paní učitelky měly pro rodiče připravenou prezentaci budoucích školáků. Někteří rodiče se těžce
smiřují se skutečností ,,že už mají školáka.”
Končí nám školní rok, čekají nás prázdniny. Ať se nám všem vydaří a v září se těšíme na viděnou.
Za Slavkovice Jitka Novotná a Jitka Dvořáková.
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Seznam školních akcí
11.9.

Cirkusové vystoupení se zvířátky

16.9 – 28.11.

Předplavecký výcvik

24.9.

Česko čte dětem - paní povroznyková

25.9.

Putování za studánkoou vílou

1.10.

Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti

2.10.

Česko čte dětem - pan hudeček, návštěva moštárny

15.10.

Pouštění draků na kopci

23.10.

Vycházka do sadu, hry s jabky

6.11.

Hudební vystoupení - pan vojkůvka

13.11.

Česko čte dětem - paní spisovatelka z. Šiborová

25.11.

Slyšte, slyšte, co se stalo v betlémě

27.11.

Adventní tvoření s rodiči

5.12.

Mikulášská nadílka

15.12.

Zpívání koled u kostela

17.12.

Česko čte dětem - pan hansl mach a šebestová

18.12.

Návštěva seniorů se zpěvem koled a drobným dárkem

19.12.

Vycházka ke krmelci

6. - 10.1.

Bobování na kopci

22.1.

Pohádka ze starého mlýna

29.1.

Divadelní představení žáků zuš - ronja dcera loupežníka

Únor

Výstava prací dětí v knihovně v nmnm

11.2.

Minicirkusové vystoupení se zvířátky

11.2.

Projekt den bezpečného internetu

5.3.

Hudební vystoupení z pohádky do pohádky

15.2.

Karneval v kd slavnkovice

3.6.

Rozloučení s předškoláky
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Seznam přečtených knih
J. V. Pleva

Budulínek

J. Zeman

Dobrodružství veverky zrzečky

J. Pavlovič

Pohádky o samých zvířátkách

J. Kafka

Hup a hop dobrodružství dvou opičáků

J. Taufel

Čertovské pohádky

A. Burdová

Bětka a vojtíšek, jak se těšili na ježíška

B. Socha

Temný život sněhuláků

B. Říha

Vítek

A. Lobel

Kvak a žbluňk jsou kamarádi

B. Říha

Svatba v rybníce

R. Moric

Povídala ježčí máma
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída Ježečci
CELÝM ROKEM PUTUJEME, S JEŽEČKEM SE RADUJEME

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

0
7
10
4
1
1
IV. stupeň - 1
22

Učitelky:
Marie Kastnerová
Lenka Brázdová
As. ped, Jana Kaštánková
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Ježečci 2019/2020
Ve třídě Ježečků bylo zapsáno 22 dětí, 9 dívek a 13 chlapců. Pět předškoláků, z toho jeden OŠD,
jeden chlapec integrovaný ve IV.stupni.
Ve třídě jsou dvě paní učitelky a asistentka pedagoga ke zmiňovanému integrovanému chlapci.
Celým školním rokem jsme propojovaly rozmanité činnosti do všech oblastí vývoje dětí. Děti
se učily pomáhat svým kamarádům a být k sobě navzájem ohleduplnější. Osvojily si sebeobslužné
návyky a celkově se snažily dodržovat společně stanovená pravidla. Užívali jsme si společně různé
akce, jako divadla, pohádky, tvořivé dílny, akce s rodiči. Hojně bylo zařazováno prožitkové učení,
dopravní a polytechnická výuka – vše hravou formou.
Hra je nejdůležitější činností v životě dítěte.
V rámci prvního integrovaného bloku ,,Pojďte s námi kamarádi“ jsme se zaměřili na pomoc dětem
a rodičům orientovat se v prostředí mateřské školy. Vedly jsme děti k navazování vzájemných
kontaktů, rozvíjeli komunikativní dovednosti, vytvářeli pocit bezpečí a schopnost žít ve společenství
ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat. Vytvářeli jsme elementární pracovní dovednosti. Vedli
děti k radostnému přijímání nových poznatků.
Kultivovali jsme mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou
a jejími plody. Prozkoumali jsme, co nám dává zahrada, pole les, jak se mění barvy podzimu a voňavé
plody. Vnímali přírodu a její dary všemi smysly. Aby si děti mohly co nejvíce tzv. osahat, pekli jsme
závin, vařili jablkový kompot, či zeleninovou polévku. Děti se naučily pozorovat, co dělá vítr, déšť,
mlha, jak vzniká bláto a příroda se pomalu chystá na zimu. Rozvíjeli řečové schopnosti a jazykové
dovednosti. Vedli děti k odpovědnosti ke svému zdraví, k zvládání jednoduchých sebeobslužných
úkonů.
Snažili jsme se vytvářet zdravé životní návyky a postoje, vytvářet povědomí o mezilidských
a morálních hodnotách, charakterizovat podzim hlavními znaky. Vedli děti k uvědomování
si významu lidské práce pro život člověka, k orientaci v čase - den, noc , k poznávání hlásky na
začátku slova, k uplatňování tvořivosti a fantazie při estetických činnostech, k posilování
prosociálního chování ve vztahu k rodině, k vnímání a přijímání základních hodnot ve společenství
rodiny.
Zúčastnili jsme se tradiční Zetor show, shlédli několik pohádkových divadélek, navštívili ZUŠ,
městskou knihovnu,městské muzeum a včelařskou výstavu.
V rámci druhého integrovaného bloku ,,Tajemství kolem nás“ jsme rozvíjeli také kulturně estetické
dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní (vánoční tradice a slavnosti
u vánočního stromku), zaměřili jsme se na schopnost vytvářet citové vztahy k rodině a ke svému
okolí, rozvíjeli užívání všech smyslů, estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární, vedli děti
k osvojování dovednosti potřebných k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření
zdravého a bezpečného prostředí
Zaměřili jsme se na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, vedli děti
k osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu, k upevňování citových vztahů k rodnému městu.
Vytvářeli jsme schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám v živé i neživé
přírodě v zimě.
Rozvíjeli jsme zájem o psanou podobu jazyka, fyzickou a psychickou zdatnost, vytvářeli základy pro
práci s informacemi - knihy, obrazový materiál, počítač, interaktivní tabule. Rozvíjeli pocit
sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí, interaktivní a komunikativní dovednosti. Vytvářeli jsme
základní kulturní a společenské postoje. Seznámili děti s lidovými řemesly a tradicemi naší vlasti
a poznávali různé druhy materiálu. Hojně bylo zařazováno polytechnické a prožitkové učení. Vedli
jsme děti k úctě k lidské práci a činnosti vůbec. Prožili a oslavili jsme Mikuláše a Vánoce. Děti
si samy napekly cukroví na setkání s rodiči a hezky jsme si jej společně užili.
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Navštívili jsme stacionář Zdislava s vánočním poselstvím a vlastnoručně vyrobenými přáníčky. Děti
s radostí tvořily a vyráběly při společných akcích s rodiči. Proběhla i návštěva Mikuláše s nadílkou.
Navštívili jsme KD a představení Ronja, shlédli divadélka v MŠ, zapojili jsme se do hasičské výtvarné
soutěže. Předškoláci se byli postupně podívat na obou ZŠ, kde s nadšením plnili úkoly se svými
staršími kamarády.
Průběh třetího integrovaného bloku nám bohužel zkomplikovala nečekaná a nevítaná koronavirová
pandemie, která doslova zastavila chod naší MŠ a to od 17.3. do 17.5. 2020.
I přes tuto nucenou pauzu jsme se po návratu do školky vynasnažili, aby děti nezaznamenaly žádné
negace a chod dní běžel k jejich i naší spokojenosti. Věřím, že se nám to podařilo, i přes všechna
opatření a omezení, které pandemie přinesla.
V rámci třetího integrovaného bloku ,,Svět je plný barev“ jsme posilovali radost z objevovaného,
zájem a zvídavost dítěte, rozvíjeli ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce, děti si osvojovaly
jednoduché poznatky o světě, o životě, o jarní přírodě a jejích proměnách . Dařilo se rozšířit povědomí
o významu knihy v životě člověka. Přispěli jsme k rozvoji estetické a tvůrčí činnosti slovesné
a literární. Vedli děti k uvědomování si nebezpečí - bezpečnostní složky, zdravotní služba. Vzhledem
ke stále přítomnému viru byla osvojována a upevňována přísná hygienická pravidla desinfekce, mytí
rukou, nošení roušek, nepodávání ruky atd.
Děti si procvičili paměť, pozornost, představivost a fantazii, rozvíjeli pohybové a manipulační
schopnosti, schopnost vážit si života ve všech jeho formách. Úspěšně jsme podněcovali kladení
otázek a hledání odpovědí na problémy. Zaměřili se na vytváření citových vztahů k rodině, budování
estetického vztahu k životu, upevňování citových vztahů ke svému okolí, k živým bytostem,
prohloubili jsme poznatky o ochraně bezpečí svého i druhých. Upevnili pocit sounáležitosti s živou
i neživou přírodou.
Poskytli jsme dětem dostatek podnětů k vytváření a upevňování poznatků o letním období. K citové
samostatnosti předškolních dětí, zaměřili jsme se na upevňování základů pro práci s informacemi knihy a obrazový materiál,PC. Pro předškoláky a jejich rodiče jsme připravili slavnostní pasování
v KD. Seznámili jsme děti s existencí jiných kultur a založili elementární povědomí o mořském světě.
Vedli jsme děti k ochraně přírody. Bohužel kvůli vzniklé situaci nám letos nebylo dovoleno radovat
se ze společných výletů. Trávili jsme proto co nejvíce času na školní zahradě, kde se děti mohly
dostatečně pohybově realizovat na čerstvém vzduchu a prožitkově se vzdělávat. Byly zde také využity
aktivity pro rozvoj a užívání enviromentálního vzdělávání.
Celý rokem nás doprovázel projekt ,,Celé Česko čte dětem“, do kterého se s nadšením zapojily rodiny
našich dětí při pravidelném setkávání a čtení z knih v MŠ.
Díky dobré spolupráci s rodiči se nám dařilo všestranně děti rozvíjet a připravovat je na zvládnutí
přiměřených nároků, které jsou na ně kladeny. Vytvářet u dětí aktivní přístup k plnění úkolů s pocitem
uspokojení, k čemuž nám dobře posloužilo prožitkové a polytechnické učení.
Rozzářené dětské oči z úspěchů a nadšení z konaných akcí během školního roku v mateřské škole
nám ukázaly, že jdeme správnou cestou.
Za třídu ježků Marie Kastnerová a Lenka Brázdová.
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Seznam školních akcí
19.9.2019

náměstí N.M.nM.

Zetor show

25.9.2019

divadlo Liberec

O Plaváčkovi

1.10.2019

fotbalové dopoledne

hřiště CFK

2.10. 2019

ZUŠ ZR

Zpívánky

3.10. 2019

hradecké Divadlo Drak

Sněhurka

15.10. 2019

odpolední akce s rodiči

Kaštanový den

8.11.2019

divadlo Hrubec

O princezně na hrášku

11.-15. 11. 2019

včelařská výstava

Vůně medu

21.11. 2019

městská knihovna

O pejskovi a kočičce

22.11.2019

SOU Bělisko

model vlakové železnice

28.11. 2019

NM muzeum

Předána Ježíškova pošta

4.12. 2019

Evan.kostel

Vánoční koncert

5.12. 2019

akce v MŠ

Mikulášská nadílka

9.12. 2019

koncert v MŠ

Bohemia Classic

10.12. 2019

odpolední akce s rodiči

Adventní tvoření

11.12. 2019

Ježečci

návštěva st.Zdislava

18.12. 2019

dopoledne v MŠ

posezení u stromečku

10.1. 2020

výtvarná soutěž

Hasiči

30.1.2020

vystoupení ZUŠ N.M. V KD

Ronja dcera loupežníka

4.2. 2020

předškoláci

1.ZŠ

11.2. 2020

městská knihovna

Čím budu, až vyrostu

12.2. 2020

Divadlo v MŠ

Jak se Honza rytířem stal

18.2. 2020

logopedická depistáž

SPC Březejc

20.2. 2020

městská knihovna

Povolání, řemesla

24.2. 2020

dopoledne v MŠ

Masopustní rej

26.2. 2020

předškoláci

2.ZŠ

28.2. 2020

ZUŠ ZR

Pan Tau

Od 17.3.- 17.5. 2020 MŠ uzavřena – koronavirová pandemie, ostatní akce do konce roku zrušeny
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Seznam přečtených knih
Mizící hmyzíci

D. Krollysperová

Birlibán

E.Petiška

Dobrodružství veverky Zrzečky

J.Zeman

Pohádky z liščího lesa

B.Paterson

Pohádkový dědeček

E.Petiška

Chumelení

J.Kahoun

Od pohádky k pohádce

I.Kaftanová

Z deníku kocoura Modroočka

J.Kolář

Bylo nebylo

B.Němcová

Moje pohádková knížka

Ottovo nakl.

Nejhezčí pohádky o princeznách

Václav Říha

Bylo nebylo

B.Němcová
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída Krtci
OD POHÁDKY KLÍČEK MÁM

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

6
7
3
9
25

Učitelky:
Eva Tulisová
Marcela Bizoňová
chůva : Martina Stará
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Školní rok 2019 / 2020
Školní rok 2019/2020 byl pro děti změnou a také zajímavostí.
Z důvodu zajištění bezpečnostních podmínek pro dvouleté děti se celá třída přemístila z horního patra
do přízemí. Změnil se pouze název třídy, paní učitelky, děti i paní chůva zůstaly ve stejném kolektivu.
Všechny změny děti zvládly bez problémů a z ježků se stali krtci.
Do třídy bylo zapsáno 25 dětí. Z toho bylo 9 předškoláků, 10 středňáků a 6 dvouletých dětí.
K našim „dvouleťáčkům“ patřila paní chůva, díky které se urovnala plačtivá adaptace. Její milý
a individuální přístup pomohl k utvoření přátelské skupiny. Malé děti se brzy dokázaly zapojit
na krátkou dobu do komunitního kruhu i společných her. Postupně si zvykaly i spát.
Nastavená pravidla děti zvládaly bez větších problémů, pomáhaly jim v tom obrázky krtka s krátkým
říkadlem. Všichni se je snažily respektovat od samého začátku. Letošní rok provázel děti plyšový
krteček, který byl motivací celého roku. Společně s dětmi, učitelkami a chůvou jsme vytvořili
pohodové klima ve třídě. Komunikace učitelek s dětmi byla založena na vzájemném respektu
a pochopení. Dětem byl dán po celou dobu dostatečný prostor ke hře, která byla dominantou
a prolínala všemi činnostmi. Děti jsme učili všímat si problémů, vést je k řešení, pomáhat si navzájem
a zvláště mladším dětem, rozvíjet jejich sebevědomí, uvědomování si svého ,,já".
Předškolní děti jsme připravovali na vstup do školy, povzbuzovali je k chuti k učení a zájmu o poznání
nového. Po celou dobu byla dětem připomínána bezpečnost jak ve třídě, tak při pobytu venku
i vycházkách.
Výchovně vzdělávací činnost byla obohacena projektem Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky.
Cílem bylo zapojit děti do pohybových a rozumových aktivit, obsahem široká škála činností, do
kterých byly děti zapojovány. Dle věkových skupin měly k dispozici deník, do kterého formou
vlepování samolepek zaznamenávaly splněné úkoly. Pohybové aktivity v dětech vyvolávaly nadšení,
radost a touhu po dosažení dobrého výsledku.
Předvánočním časem nás provázel Anděl (namalovaný na velkém kartonu), který nám zpestřil čas
čekání na Ježíška. Skrýval překvapení v podobě dárků, které jsme letos dostávali v průběhu celého
měsíce. Byla to jiná nadílka než v minulých letech, ale všem se moc líbila.
V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme ve třídě shlédli ukázku s názvem ZOO a přiblížili tak
dětem zneužití komunikace na internetu.
Velkým přínosem pro nás a hlavně pro rodiče byla komunikace prostřednictvím třídních e-mailů
a nově nastavené třídní schůzky dle věkových kategorií. Rodiče tuto skutečnost velmi kladně
hodnotili. Spolupráce s nimi probíhala na dobré úrovni. Projevovali spokojenost práce pedagogů
i chůvy.
V průběhu roku v rámci prevence patologických jevů děti získávaly informace i poznatky o nebezpečí
okolního světa a byly vedeny jim předcházet a vyhýbat se.
Plynulost školního roku byla přerušena nemocí Covid-19. Jakoby se zastavil ve školce čas, bez dětí
nám bylo smutno, samota ve školce byla tíživá. Během nucené přestávky jsme se věnovali pracím,
které jsme buď pro zaneprázdněnost odkládali, nebo je měli dlouhodobě v plánu. Probíhala příprava
pomůcek pro děti a také plánování nového organizačního plánu po znovuotevření školky s ohledem
na nové hygienické podmínky. Dne 18.5.2020 se návratem dětí vrátil do školek život, tak moc pro
nás všechny potřebný... Rozjezd školky byl pozvolný, ale ve třídě ,,krtků" se stav dětí rychle naplnil.
Na závěr školního roku jsme se společně s rodiči rozloučili s předškoláky v kulturním domě, popřáli
jim mnoho úspěchů ve škole a nezapomněli jsme dát i něco na památku od nás, mateřské školy. Závěr
školního roku proběhl standardně a my se už těšíme na školní rok nový, co nám hezkého přinese…
Za třídu krtků Eva Tulisová a Marcela Bizoňová.
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Seznam školních akcí
září

Divadlo Na cestě Liberec - O Plaváčkovi

říjen

Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti
Zpívánky – hudební program pro děti v MŠ
Divadlo Jak si hrají tatínkové v KD
Kaštanový den – akce pro děti a rodiče
Úklid zahrady
Schůzky s rodiči nejmladších dětí
Cvičný požární poplach - evakuace

listopad

Návštěva Horáckého muzea – Vůně medu
Hrubec Princezna na hrášku – divadlo v MŠ
Návštěva školy na Bělisku - Den otevřených dveří
Třídní schůzky s rodiči dětí středního věku

prosinec

Dopis Ježíškovi – schránka v Muzeu
Mikulášská nadílka
Adventní tvoření ve třídě s rodiči a dětmi
Návštěva vánočního jarmarku – Muzeum, seznámení s řemesly
Výroba dárků a obdarování dětí ze ZŠ, klientů Penzionu, KODUSu a Stacionáře
Koncert vážné hudby Bohemia Clasic

leden

Návštěva Tří králů v MŠ
Představení ZUŠ v KD – Ronja

únor

Návštěva předškoláků v první třídě 1. ZŠ
Divadlo Jak se Honza Rytířem stal – v mateřské škole
Návštěva předškoláků v první třídě 2. ZŠ
Koncert ZUŠ ZR Pan Tau
Návštěva pekárny

březen

Planetárium v mateřské škole – Vodní svět
Třídní schůzky s rodiči předškoláků

červen

Slavnostní rozloučení s předškoláky v KD

V době od 17. 3. do 15. 5 mateřská škola uzavřena z důvodu koronavirové pandemie

78

Seznam přečtených knih
Krtkova dobrodružství – Zdeněk Miler
Bob a Bobek na cestách – Pavel Šrut
Makový Mužíček – František Nepil
Pohádky na dobrou noc – kolektiv autorů
Pohádky pro nemocné broučky - Petr Stančík
Školní sova – Katrin Pieper
V korunách stromů – Ludmila Selingerová
Medvídci jdou do školy – kolektiv autorů, nakladatelství Svojtka
Tajemný život sněhuláků – Bohumír Socha a Radomír Socha
Rákosníček a rybník – Jaromír Kincl
Filipova další dobrodružství – Jacques Breuil - Jean Breuil
Lady a Tramp – překlad Hana Korychová
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída Myšky
PUTOVÁNÍ S MYŠKOU

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

3
8
10
4
0
0
0
25

Učitelky:
Marie Gerišerová
Hana Martinková

V Novém Městě na Moravě: 1.9.2019
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Třída MYŠKY se nachází v přízemí budovy pracoviště Žďárská s pěknou terasou a se vstupem
na zahradu. Třída je svým vybavením přizpůsobena věku dětí a má pestrou nabídku hraček
odpovídající věkovým skupinám.
Najdeme zde koutek výtvarný, čtenářský, hudební, tělovýchovný, ale i kadeřnictví, obchůdek,
kuchyňku a hrací domeček.
Naše třída je heterogenní, je zde zapsáno 24 dětí a je tu o 1 dívku více než chlapců.
Do třídy myšek byly zařazeny i 3 dvouleté děti, jejich adaptace byla náročná vzhledem k jejich
věku, ale za pomoci kamarádů a paní učitelek se začlenily bez problému jako ostatní nově
příchozí děti. Ve třídě se podařilo vytvořit klidnou a pohodovou atmosféru, děti mají mezi sebou
pěkné kamarádské vztahy, vzájemně se naučily mezi sebou komunikovat, pomáhat si jeden
druhému.
Naše veškeré aktivity vycházely z přirozené potřeby dětí – hrát si.
Režim dne i délku vzdělávacích činností jsme přizpůsobovaly dětem, část dne děti trávily
v přírodě na vycházce nebo na školní zahradě, kde mohly využít pískoviště, trampolínu, také
různé druhy průlezek a měly možnost jezdit na odrážedlech a koloběžkách. Na zahradě
se nachází i bazén, který však můžeme využívat pouze během teplého letního počasí.
U dětí jsme rozvíjely hlavně jejich osobnost, podporovaly jejich jak tělesný, tak duševní rozvoj
i zdraví dítěte. Osvojovaly jsme základní pravidla slušného chování a životních hodnot, vedly
děti k chápání okolního světa a motivovaly je k poznávání a učení.
Průběhem tohoto školního roku se ve vzdělávacích činnostech prolínaly dva projekty: ,,Čteme
dětem“ a ,,Patologické jevy v MŠ “.
Po celý rok jsme v rámci projektu „Čteme dětem“ navštěvovali městskou knihovnu, kde se děti
seznamovaly nejen s tím, jak se knihy půjčují, ale jak se k nim chovat, jak se ukládají a co vše
je možné se z knihy dozvědět. Zpestřením byly i různé naučné programy od paní knihovnice,
které byly pro děti poučné a velkým přínosem.
Cílem projektu bylo zaměření se na mluvené slovo, jeho vnímání, naslouchání i porozumění.
Dětem jsme pravidelně ve školce četly před spaním i během dne. Do četby v MŠ byli vtaženi
i rodiče a rodinní příslušníci, kteří se s radostí do této činnosti zapojili. Odměnou jim byly
rozzářené oči jejich ratolestí. U všech měl tento projekt pozitivní odezvu.
V projektu,, Patologické jevy v MŠ“ děti získávaly informace i poznatky o nebezpečí okolního
světa, byly vedeny k tomu jim předcházet a vyhýbat se jim. Děti se učily zvládat neúspěch,
agresivitu, tolerovat jeden druhého, chránit své soukromí a bezpečí.
Začátkem školního roku nás všechny zaujala akce „Traktoriáda“, kde děti s otevřenými ústy
pozorovaly a počítaly kolem jedoucí traktory a srdečně mávaly na jejich řidiče. Odměnou nám
bylo nejen jejich troubení a srdečné úsměvy, ale i opětovné mávání. Tato netradiční akce
se zapsala do mysli dětí jako nezapomenutelný zážitek.
V rámci sportovních aktivit jsme se zúčastnili sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti, kde
si děti na stanovištích vyzkoušely různé sportovní disciplíny a posílily svoji fyzickou zdatnost
a zjistily, že stát se dobrým fotbalistou dá pořádnou dřinu.
Velkou podzimní akcí na naší MŠ byl společný program pro rodiče s dětmi s názvem
„Kaštanový den“. Zde si vyhrály jak školkové děti, tak se do plnění úkolů na stanovištích
zapojili i rodiče a sourozenci. A vše vlastně začalo sběrem těchto malých hnědých kaštánků,
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které děti společně s rodiči postupně donášely do školky a co jich bylo….Velký přebytek těchto
kaštanů jsme pak věnovali myslivcům na krmení zvěře.
Nemůžeme opomenout účast našich dětí na akci v Horáckém muzeu „Medové dny“, která má
dlouholetou tradici. Děti se zde seznámily nejen se životem a vývojem včeliček,vyslechly si ale
i naučnou pohádku pod vedením paní učitelky z Bobrové. A samozřejmě ochutnávaly
a poznávaly sladkou chuť různých druhů medu. Většina dětí se sem opakovaně v odpoledních
hodinách vracela se svými rodiči, aby si zde nakoupila některé včelí produkty, kterých tu bylo
opravdu mnoho.
Nečekanou akcí pro nás byla pozvánka do SOŠ Bělisko, kde probíhal den otevřených dveří.
Zde jsme zjistili, na jakých učebních oborech se mohou děti vzdělávat a jaké řemeslo si do
budoucna vybrat. Zaujal nás jak obor zedník,opravář strojů, tak i tesař, truhlář a hlavně
železničář. V dětech jsme se snažili probudit zájem o polytechnickou výchovu a manuální
činnosti. Největší atrakcí pro děti bylo pozorování vláčků v kolejišti a společné focení.
Vánoční tradice jsme ve školce zahájili Mikulášskou nadílkou pro děti, kterou jim nadělil
Mikuláš v doprovodu s andílky i čertíky. Pro děti to byl velký zážitek, i když v očích některých
byla vidět i obava.
Také jsme byli před Vánocemi potěšit babičky v penzionu s přáním pěkných Vánoc, zazpívat
jim koledy a obdarovat je malým vlastnoručně vyrobeným dárečkem. V očích babiček
se dojetím zaleskly i slzy štěstí.
Další prosincovou akcí v odpoledních hodinách bylo vánoční tvoření dětí a rodičů doplněné
vystoupením jejich ratolestí s nacvičeným programem a koledami.
Po novém roce bylo pro všechny překvapením, když nás do školky přišli navštívit opravdoví
Tři králové v převlecích, kterým jsme zazpívali písničku a na památku se s dětmi vyfotili.
Kterou základní školu si mají naši předškoláčci vybrat, jim jejich rozhodnutí usnadnila
návštěva a seznámení s prostředím obou novoměstských škol. Děti se zatajeným dechem
pozorovaly hlavně paní učitelku a zkoumaly, zda ve třídě není některý z jejich kamarádů
ze školky. Naši předškoláčci se tu nesměle zapojovali do různých úkolů, které pro ně byly
v hojném množství připraveny a zkoušeli si, jaké to je být školákem. Tyto dny otevřených dveří
probíhají vždy před zápisem do ZŠ.
Během školního roku měly děti možnost v MŠ zhlédnout různé divadelní pohádky i hudební
vystoupení. Mezi jedno z nejkrásnějších lze zařadit hudební vystoupení učitelů ze ZUŠ Žďár
s programem ,,Pan Tau s námi na koncertě.“ Děti poznávaly mnoho hudebních nástrojů, měly
možnost si zazpívat i zatancovat.
Také divadelní pohádky Honzy Hrubce jsou na velmi vysoké úrovni a u dětí velice oblíbené.
Z naší třídy myšek odchází 4 děti do ZŠ a další 4 děti přestupují do třídy předškoláků na MŠ
Drobného.
Za třídu myšek Hana Martinková a Marie Gerišerová
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Seznam školních akcí
19.9. 2019

Účast dětí na traktoriádě

25.9. 2019

Divadelní představení pohádky „O Plaváčkovi“

1.10. 2019

Pohybové aktivity pro děti na fotbalovém hřišti

2.10. 2019

Hudební program pro děti „Zpívánky“

3.10. 2019

KD - Divadelní představení Drak „Jak si hrají tatínkové“

15.10. 2019 Kaštanový den v Mš pro rodiče a děti
18.10. 2019 Návštěva knihovny, výukový program „Naše zahrádka“
22.10. 2019 Logopedická depistáž
22.10. 2019 Četba rodičů a sourozenců pro děti v Mš
8.11. 2019

Divadelní pohádka pana Hrubce „Princezna na hrášku“

11.11. 2019 Návštěva knihovny, výukový program „Kamil neumí létat“
13.11. 2019 Návštěva výstavy ,,Medové dny“
18.11. 2019 Městská knihovna – pohádka ,,Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“
21.11. 2019 SOU Bělisko -Den otevřených dveří, prohlídka vláčků, výklad k řemeslům
27.11. 2019 Městská knihovna - ,,Vánoční a předvánoční zvyky“
5.12. 2019

Mikulášská nadílka v Mš, návštěva Mikuláše, čertů i andělů

9.12. 2019

Vystoupení smyčcového orchestru ,,Bohemia clasic“v Mš, poznávání hudebních
nástrojů

10.12. 2019 Vánoční tvoření a vystoupení dětí pro rodiče v odpoledních hodinách v Mš
11.12. 2019 Četba rodičů dětem v Mš s vánoční tematikou
18.12. 2019 Návštěva dětí z Mš u babiček v penzionu, předání dárečků, přání pěkných Vánoc
7.1. 2020

Příchod Tří králů do Mš

14.1. 2020

Městská knihovna - ,,Ententýky dva špalíky“(seznámení s veršovanou tvorbou)

21.1. 2020

Přednáška pro rodiče předškoláků v KD

30.1. 2020

Vystoupení dětí ze ZUŠ v KD, taneční zpracování pohádky ,,Ronja“

4.2. 2020

Návštěva předškoláků v 1. ZŠ

11.2. 2020

Městská knihovna - ,,Čím budu až vyrostu“

12.2. 2020

Divadelní představení pohádky v Mš - ,,Jak se Honza rytířem stal“

17.2. 2020

Četba rodičů pro děti v Mš

24.2. 2020

Karneval v Mš

26.2. 2020

Návštěva předškoláků v 2. Zš

28.2. 2020

Písničkové představení ze ZUŠ ,,Pan Tau s námi na koncertě“

2.3. 2020

Planetárium Brno v Mš s programem ,, Vodní svět“

3.6. 2020

Rozloučení s předškoláky v KD
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Seznam přečtených knih
Příběhy z medové stráně – Václav Deyl
Klásek – Ukrajinské lidové pohádky
Moje první obrázková knížka – Jak bydlí zvířátka
Budulínek -Vladislav Stanovský
Pohádky a obrázky – V. Sutějev
Běžel z lesa zajíček – Oldřich Sirovátka
Bodlináček ježčí kluk – Miloš Kratochvíl, Eva Průžková
O Smolíčkovi – Dagmar Ježková
Krejčík Kalhotka – Leopold Suhodolčan
Ježíšek vypráví vánoční pohádky
Ve vánoční dílně a jiné pohádky – Regína Jobstová
Pohádky o Ježíškovi – Josef Miklík
Štuclinka a Zachumlánek – František Nepil
Zvědavý Mourek – Olga Štroncová
Martínkova čítanka – Eduard Petiška
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Třídní vzdělávací program
Školní rok 2019/2020
Třída Zajíci
„ROZHLÉDNI SE TU A TAM, UVIDÍŠ, ŽE NEJSI SÁM“

Počet dětí ve třídě
2-leté
3-leté
4-leté
5-leté
6-leté
OŠD
SVP
CELKEM

0
6
9
4
3
3
III. stupeň
22

Učitelky:
Jana Lukášková
Mgr. Iva Daňková
asistentka pedagoga M. Balabánová
V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2019
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Školní rok 2019 – 2020
Září 2019 jsme ve třídě Zajíčků prožili v atmosféře adaptace nových dětí. Společně jsme
si vytvořili a nakreslili pravidla třídy, dobře se nám dařilo je zavádět do každodenního života
v MŠ. Nechybělo poučení dětí o bežpečnosti při pobytu v MŠ i mimo ní. Děti se rychle naučily
poznat svoji značku, místo u stolečku i na odpočinek, postupně pak další prostory a třídy v MŠ.
Do třídy docházely dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou pomocí nám
i dětem byla asistentka pedagoga. Spolupráce s oběma učitelkami byla na vysoké úrovni.
Po celý rok jsme se snažili připravovat dětem zajímavé akce, výlety, činnosti k jejich
všestrannému rozvoji s přihlédnutím k jejich vývojovým zvláštnostem.
První zdařilou akcí byly sportovní hry na fotbalovém stadionu v našem městě, kde byly pro děti
připraveny různé překážkové dráhy, slalom, hry s míčem apod.
Při pobytu venku jsme společně s celou třídou rádi navštěvovali farmu nad městem, kde děti
pozorovaly život lam, klokana, oslice, poníků, ovcí a kaskádu rybníčků s bohatým vodním
životem.
Zajímavostí byla událost, pozorování největšího počtu traktorů v naší republice při průjezdu
naším městem.
Mezi první umělecké zážitky patřilo sledování divadelního představení „Jak si hrají tatínkové“
divadla Drak v KD.
Zajímavé bylo také povídání s dětmi o nevhodném chování, agresívním chování apod. v rámci
prevence patologických jevů.
Velmi příjemné byly delší podzimní vycházky do přírody s lupou a atlasem. Zajímavé povídání
v lese, na poli i na louce. Sběr přírodního materiálu a různých plodů na podzim a následné
vyrábění z kaštanů, jeřabin a dalších přírodnin patřilo k silným prožitkům dětí.
Velmi zdařilou podzimní akcí bylo společné odpolední setkání rodičů a dětí při pohybových
hrách, tvoření, kreslení a dovednostních činnostech s názvem „Kaštanový den“ na zahradě MŠ.
Radostné žážitky děti prožily při vycházkách s pouštěním draka na louce za MŠ.
Nechyběly ani vycházky do města, kde si děti upevňovaly znalosti o dopravě a správném
chování chodce i cyklisty.
Některé děti také poprvé zažily Požární poplach v mateřské škole.
Při využití rekvizit, dramatických her, vyrábění podkov a kouzelného pláště děti prožily období
příjezdu Sv. Martina na bílém koni.
Poutavé i poučné vyprávění vždy děti zažijí v Horáckém muzeu na výstavě místních včelařů
s názvem Vůně medu.
V rámci tématu „Jak to chodí u nás doma“ jsme mohli společně sledovat několik profesí při
exkurzích v obchodech, na poště, úřadě, knihovně, pekárně, cukrárně apod.
Velmi oblíbené se staly chvilky předškoláků s Hejného metodou v oblasti předmatematikých
představ. Dařilo se nám tak hrou otevírat dětem svět čísel a tvarů.
Období Mikuláše a tajemného předvánočního času prožívaly děti s respektem. Rádi vytvářely,
zpívaly a hrály si na peklo i nebe. Studenti z učiliště Bělisko pak svojí návštěvou a nadílkou
v čele s Mikulášem celou atmosféru ještě umocnili.
Velmi dobře se nám po celý rok dařila spolupráce s rodiči. Mezi velmi oblíbené patřilo vánoční
setkání rodičů s dětmi při vánočním tvoření s vystoupením dětí a společným zpíváním.
Do naší vánočně vyzdobené třídy jsme těsně před Vánoci pozvali klienty komunitního domu
KODUS, který máme nedlouho v našem městě. Děti se předvedly tanečky, zpěvem
i dramatizací. Před příchodem této vzácné návštěvy společně napekly vánoční cukroví
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a obdarovaly návštěvu vyrobenými dárečky. Navázali jsme zajímavou spolupráci, ve které
hodláme i nadále pokračovat.
V Horáckém muzeu se opět konal vánoční jarmark s ukázkou výroby vánočních ozdob,
zvířátek ze sena, perníčků, andílků a mnoho dalšího. Šlo jistě o zajímavé pozorování.
Celý předvánoční týden děti postupně rozbalovaly dárečky pod stromečkem a užívaly si hry
s nimi. Vyvrcholením bylo zpívání, koledování u stromečku s ukázkou vánočních tradic
a hodování s cukrovím a dětským punčem.
Letošní zima byla velmi skoupá na sníh a tím i zimní radovánky. Pouze několikrát se nám
podařilo využít boby a sáně, malovat na sníh. Bohužel jsme nemohli uskutečnit každoroční
„lyžařský výcvik“.
V rámci tematického celku Moje město jsme navštívili Městský úřad, prohlédli jsme si okolí
kostela, obou základních škol, ZUŠ, prošli všechna náměstí, arboretum, nádraží a podnikli pěší
výlet do Vysočina arény, kde jsme shlédli tréning biatlonistů.
Součástí spolupráce se ZŠ je pravidelná návštěva v třídě prvňáčků. Naše děti se aktivně zapojily
do aktivit se školáky, pozdravily se s kamarády a vyrobily si společně skládanku. Součástí byla
prohlídka školní kuchyně i exteriéru školy.
V rámci Dne bezpečnějšího internetu děti shlédly prezentaci s názvem ZOO s vyprávěním.
Přiměřeně věku předškolních dětí jsme potom hovořili o zneužití komunikace na internetu,
používání mobilu – fotky, selfie apod. Myslím, že se nám podařilo i tak těžké téma přiblížit
dětem.
Děti jsme po celou dobu vedli k ochraně přírody, ekologii, vztahu k místu a k prostředí,
ve kterém žijí, dařilo se nám vést děti cestou ekologického myšlení a specifickému nazírání
na svět.
V průběhu roku jsme uskutečňovali konzultační setkávání s rodiči dětí, kde probíhalo vzájemné
předávání poznatků a informací. Myslím, že spolupráce s rodiči byla vždy oboustranně
přínosná.
Pro rodiče proběhla v měsíci únoru beseda se speciálním pedagogem, lektorem a rodinným
terapeutem Mgr. Jiřím Haldou, který se orientuje na poruchy chování a učení a rodinné vztahy,
organizované prostřednictvím projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Rodiči byla
přednáška hodnocena velmi kladně.
Jedním z dalších zajímavých výletů s dětmi byl výlet k chatě Mercedes a chatě Sylvii.
Pozorování únorové přírody, povídání o změnách a dění v lese, překonávání překážek, hledání
cest v terénu a mnoho dalšího děti zaujalo a přineslo jim mnoho nových poznatků a zážitků.
Masopustní čas v MŠ byl obdobím maškar, her, muziky, pečení a chystání na průvod. Magie
podobnosti se objevila u nejednoho z dětí. Společně s rodiči jsme děti vypravili
do masopustního průvodu. Nechyběla malovaná basa, koláče, ani děti v převleku koně nebo
medvěda.
Učitelé ZUŠ ze Ždáru nad Sázavou nás poctili milou návštěvou s představením Pan Tau.
Děti se seznámily se spoustou hudebních nástrojů, poznávaly písničky a mohly se zapojit
do hudebně – pohybových improvizací.
Bohužel, pokojnou a tvůrčí atmosféru naší třídy narušila zpráva o rozšíření nebezpečné virové
choroby covid-19.
Za třídu zajíců Iva Daňková a Jana Lukášková.
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Seznam školních akcí
Návštěva farmy v NMNM
Sportovní hry s novoměstskými fotbalisty
Návštěva Horáckého muzea - Horácký mlýnek
Zpívánky - hudební program v MŠ
Program pro předškoláky v KD, divadlo Drak, "Jak si hrají
tatínkové"
Požární poplach v MŠ
Divadelní představení - J. Hrubec
Návštěva výstavy Vůně medu v Horáckém muzeu
Prohlídka interiéru i exteriéru komunitního domu Kodus
Exkurze v obchodě a institucích- téma profese
Mikulášská nadílka v MŠ
Návštěva klientů domu KODUS v MŠ - vystoupení dětí
Návštěva vánočního jarmarku, pozorování lid. řemesel
Vánoční zpívání u stromečku
Výtvarné tvoření s dětmi pro výstavu na Městském úřadě
Exkurze na sjezdovku Harusův kopec
Návštěva Městského úřadu - sídlo starosty města
Pěší výlet do Vysočina arény - dějiště biatlonu, lyžařských závodů
Zapojení dětí do výtvarné soutěže vyhlášené místními hasiči
Návštěva vystoupení dětí ze ZUŠ v KD
Návštěva prvňáčků v 1.ZŠ
Exkurze na záchrance
Prohlídka exteriéru nemocnice
Divadelní představení - "Jak se Honza stal rytířem"
Zimní turistický výlet k chatě Sylvie a Mercedes
Masopustní rej v MŠ
Návštěva u prvňáčků v 2.ZŠ
Koncert učitelů ZUŠ Žďár n. S. "Pan Tau"
Exkurze do Knihy
Akce s rodiči
Setkávání s rodiči v adaptační době nových dětí při ranních hrách
Kaštanový den - zahrada MŠ, aktivity dětí a rodičů
Posezení v 1.ZŠ u kávy a čaje pro rodiče dětí MŠ
Odpolední individuální schůzky s rodiči
Schůzky Spolku rodičů
Návštěva v rodině - pozorování k tématu Rodina
Vánoční tvoření s rodiči a dětmi, vystoupení dětí
Beseda pro rodiče v KD "Školní zralost"
Beseda pro rodiče s Mgr. Haldou
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Seznam přečtených knih
E. Petiška
R. Socha
H. Lamková
J. Žáček
E. Petiška
B. Říha
A.Lindgren
L. Špaček
Š. Váchová
J. Čapek
J. Elliotová
C. Gortler
V. Sutějev
I. Březinová
K. Vránová
D. Jandová
D. Emilia
J. Kolář
K. Čapek
B. Říha

Pohádkový dědeček
Houbové království
Káťa a Škubánek
Krysáci
Martínkova čítanka
O letadélku Káněti
Děti z Bullerbynu
Dědečku vyprávěj
Chaloupka na vršku
Povídání o pejskovi a kočičce
Dětská obrázková encyklopedie
Povídky pro malé vypravěče
Pohádky se zvířátky
Ilustrovaná encyklopedie pro děti
Obrázková encyklopedie pro děti
Encyklopedie pro předškoláky
Rok v lese
Z deníku kocoura Modroočka
Dášenka
Honzíkova cesta

93

94

95

Provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí celého kolektivu mateřské školy. Nerezové
království je místem kde vznikají zdravé a chutné pokrmy. Pana řidiče z červené dodávky děti
znají jako pana Obídka.
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Mateřská škola Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j. 783/2020
A.1/A.5
SOUHRNNÁ EVALUACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
První měsíce školního roku byly pro nás všechny velmi náročné a složité, přinesly řadu
překážek, ale i nové zkušenosti jak je řešit a hlavně podpořily vzájemnou pomoc a porozumění
na společné cestě rozvoje naší mateřské školy. Při nástupu nové ředitelky školy v srpnu
2019 měla organizace vyčerpanou převážnou část finančních prostředků z rozpočtu MŠMT
a příspěvku zřizovatele.
Bylo nutné nastavit řadu nepopulárních úsporných opatření a postupně i nový systém interního
provozu školy. V souladu s aktuální legislativou a novou reformou financování se musela
provést i změna organizační struktury, a to snížit celkový počet zástupců ředitele.
Zcela zásadní bylo propojení všech míst vzdělávání a školských služeb v rámci intranetu města
a následné využívání moderních technologií při interní a externí komunikaci mezi všemi aktéry
předškolního vzdělávání, což se nám následně jako nepostradatelné potvrdilo za pár měsíců
v nečekaném období pandemie koronaviru.
V oblasti vzdělávací nabídky pro děti se podařilo úspěšně realizovat nové projekty Celé Česko
čte dětem, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a ojedinělý projekt Technické školky.
Paní učitelky v rámci projektu Technické školky absolvovaly zábavný a rozvíjející seminář
vedený přímo zakladateli tohoto projektu paní Bc. J. Šťastnou a panem Šťastným MBA, kteří
již několik let v různých krajích cíleně podporují rozvoj polytechnického vzdělávání u dětí
v mateřské škole.
V návaznosti na koncepci rozvoje školy a vznik samostatné třídy pro děti s povinným
předškolním vzděláváním a dětmi s OŠD, byla pro zákonné zástupce dětí a veřejnost
v kulturním domě uskutečněna Beseda o školní zralosti a připravenosti dětí na školní docházku,
které se zúčastnila celá řada odborníků v oblasti předškolního vzdělávání. Při této příležitosti
se následně podařil zajistit pro paní učitelky v mateřské škole odborný seminář na téma
Pedagogická diagnostika, který vedla jedna ze současných nejvíce uznávaných lektorů
a odborníků paní Mgr. J. Bednářová. Následovalo dotazníkového šetření zájmu rodičů
o zařazení jejich dětí do této třídy. Na základě tohoto šetření a individuálních žádostí rodičů se
v novém školním roce tato speciální třída otevře.
V souladu s pandemií koronaviru se nemohl uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří a tak
jsme pro rodiče natočili prezentaci této speciální třídy formou videa. Pochvalou naší práce bylo
velké množství pozitivních ohlasů rodičů i veřejnosti včetně upřímného ocenění od paní Mgr.
J. Bednářové, kterého si pro naši další práci nesmírně vážíme. Přirozeně tak v budoucnu
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můžeme navázat na individuální profesní rozvoj učitelek naší mateřské školy v oblasti
pedagogické diagnostiky, která je v současné době pilířem pro kvalitní předškolní vzdělávání
dětí. Paní učitelky budou mít možnost v dalších letech v PPP Brno absolvovat vzdělávací cyklus
Edukativně stimulační skupiny a následně tyto poznatky mohou využívat při své práci s dětmi.
Následující školní rok budeme společně vytvářet nový efektivní systém pedagogické
diagnostiky dětí v souladu s hodnocením jednotlivých tříd a každoroční evaluací celé naší
mateřské školy.
Těžkou zkouškou pro nás všechny je i období pandemie COVID-19. V době vyhlášení
nouzového stavu jsme měli v naší organizaci ve výkonu práce z 55 zaměstnanců pouze
29 a z toho 5 zaměstnanců naší školy bylo převedeno na pomoc sociálním službám.
Mateřská škola byla v pohotovostním režimu pro pomáhající profese. Projevila se obrovská
loajalita a soudružnost mezi zaměstnanci při nutné změně náplně práce a vzájemné pomoci
mezi sebou nejenom při nastavování složitých epidemiologických opatření. Po celou dobu paní
učitelky komunikovaly s rodiči prostřednictvím třídních emailů a zajišťovaly nabídky
předškolního vzdělávání i formou natáčení vlastních videí zveřejněných na webu města, aby
dětem poslaly kousek radosti přímo domů. Otevřít provoz mateřské školy od 18. května se nám
povedlo i přes složité organizační zajištění, a to z důvodu chybějících zaměstnanců ve výkonu
práce.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na nový školní rok 2020/2021 proběhl dle doporučení
MŠMT bez osobní přítomnosti zákonných zástupců. Bylo podáno celkem 105 žádostí, z toho
53 žádostí o přijetí dvouletých dětí. Vzhledem k velké podpoře zřizovatele rodin s malými
dětmi při řešení aktuálních složitých ekonomických situací rodin, je i snahou mateřské školy
pomoci zajistit péči o dvouleté děti. V rekordním čase během jednoho týdne jsme museli
uskutečnit společné setkání rodičů dvouletých dětí, vysvětlit stávající situaci, nabídnout
možnosti řešení zřídit dvě samostatné třídy pro tuto věkovou skupinu dětí a rozšířit tak stávající
počet 13 tříd mateřské školy na celkový počet 14. S tím také samozřejmě souvisí vytvoření
podmínek pro vzdělávání, podání žádosti o finanční zajištění z prostředků MŠMT, z dotačního
programu Šablony III v rámci posílení personálního zajištění a navýšení kapacity školní jídelny.
V souvislosti s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání bylo nutné zefektivnit celý systém
vlastní evidence dětí. Neskromné přání využít moderní technologie a vytvořit specifický
software vedení školní matriky v elektronické podobě, který zatím pro mateřské školy není
dostupný a bude mít jistě i další zájemce z řad ředitelů, se podařilo splnit díky obrovské
vstřícnosti vedoucího oddělení informatiky pana Z. Grepla a jeho spolupracovníků paní R.
Šoustarové a p. M. Havelkovi, za které jim patří upřímné poděkování. Aktuálně se nejenom
celé vedení školy, ale i paní učitelky ve svých třídách učí s tímto programem nazvaným
„Aluška“ pracovat.
V průběhu celého školního roku jsme se zaměřili na péči o svěřený majetek na všech místech
výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, Žďárská, Slavkovice, Pohledec v podobě
pravidelných revizí, údržby a běžných oprav včetně zajištění kontroly a cíleného snížení
spotřeby tepla na všech těchto pracovištích.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice v důsledku letní bouřky se provedly
výraznější opravy majetku, které byly hrazené z pojištění ve výši 41.806,- Kč.
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V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská došlo k technickému zhodnocení
pronajatých prostor nájemcem SATT a.s., který zde instaloval klimatizační jednotku.
Ve spolupráci s oddělením informatiky NMNM se na tomto pracovišti provedly kabelové
rozvody nezbytné pro propojení i ostatních pracovišť naší mateřské školy - intranet ve výši
11.000,- Kč.
Na školní zahradě došlo k nutné opravě dřevěného plotu ve výši 6.400,- Kč.
V rámci zvýšené bezpečnosti a ochrany dětí proběhla instalace nového bezpečnostního otvírání
hlavních vchodových dveří v místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice
a Pohledec v celkové výši 30 841,- Kč.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného ve spolupráci se Základní školou
a Praktickou školou Nové Město na Moravě se zajistilo uzavření vstupních brán celého areálu.
Na tomto pracovišti došlo k havárii prasklého vodovodního potrubí, následkem čehož byly
nutné opravy ve výši 42 184,- Kč hrazené z pojištění.
V souvislosti s realizací koncepce rozvoje mateřské školy a vzniku speciální samostatné třídy
pro děti s povinným předškolním vzděláváním došlo ke zhodnocení majetku jedné třídy v místě
výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného, a to při vybudování speciální relaxační
senzorické místnosti Snoezelen v celkové výši 30 000,- Kč hrazené ze sponzorského daru. Tato
relaxační místnost bude zcela promyšleně v dalších letech využívána dětmi se specifickými
vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají v jiných třídách naší mateřské školy.
Na závěr školního roku také patří slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách
do základní školy. Toto rozloučení proběhlo postupně dle nastavených epidemiologických
opatření v kulturním domě za účasti dětí, jejich rodičů, pana starosty M. Šmardy a vedoucí
odboru školství paní Mgr. A. Lukášové. Krásným překvapením nejenom pro děti, ale i pro
všechny přítomné byly povedené prezentace jednotlivých tříd formou fotografií a hudby, které
si zaslouží uznání, neboť byly velkou výzvou pro práci paní učitelek. Tyto prezentace nahrané
na CD si děti společně s památeční knihou odnesly domů.
Na základě výběrových řízení a uzavřených smluv již na začátku tohoto kalendářního roku jsme
během letních prázdnin realizovali významné investice s cílem zlepšit pracovní podmínky
zaměstnancům školy. V návaznosti na koncepci rozvoje školy, realizované nové vzdělávací
projekty, využívání moderních metod vzdělávání, celoroční hospitační činnost a motivaci
spolupráci pedagogů, se nám cíleně dařilo již v průběhu školního roku a následně
i o prázdninách, změnit celkovou podobu většiny tříd naší mateřské školy.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného modernizaci školní jídelny na začátku
měsíce července zkomplikovala veškerou práci havarijní událost v podobě zatopení celého
prostoru školní jídelny včetně všech spotřebičů. Následovalo důležité jednání se zřizovatelem,
pojišťovnou, dodavateli nových spotřebičů a revizními techniky tak, abychom zajistili
provozuschopnost školní jídelny již od začátku měsíce srpna, což se nám díky vstřícnosti všech
zúčastněných podařilo. Původní plán v podobě nové instalace míchacího kotle v celkové výši
675 000,-Kč se rozšířil o instalaci dalších nových spotřebičů včetně nutných revizí a výmalby.
Modernizace školní jídelny dosáhla částky bezmála 1 milionu korun. Velké poděkování za
příkladnou práci patří paním kuchařkám pod vedením vedoucí školní jídelny paní H. Kloudové.
Na základě vlastní iniciativy učitelek, velkého nadšení a úsilí, někdy i na úkor svého volného
času byla výrazně změněna celková podoba čtyř tříd tohoto pracoviště. Také v ostatních třídách
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paní učitelky dle svých představ a možností upravily podobu těchto prostor. Výraznou
podporou byly sponzorské dary a pomoc rodinných příslušníků učitelek, rodičů i přátel školy.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská byla provedena rekonstrukce
sociálního zařízení pro zaměstnance ve výši 90 000,- Kč.
Díky iniciativě a příkladné práci paní zástupkyně E. Tulisové se podařilo v jedné třídě tohoto
pracoviště instalovat umyvadlo a vytvořit tak zcela nový výtvarný koutek cíleně rozvíjející
samostatnost a sebeobsluhu dětí.
V místě výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice se realizovalo vytvoření nové šatny
a sociálního zázemí pro zaměstnance ve výši 181 575,- Kč.
V souvislosti se otevřením další třídy mateřské školy na tomto pracovišti se v průběhu letních
prázdnin tato třída včetně umývárny a šatny pro děti musela připravit a materiálně vybavit.
V této souvislosti patří velké poděkování paní zástupkyni tohoto pracoviště Mgr. J. Novotné za
perfektně zorganizovanou pomoc rodičů i místních hasičů při stěhování nábytku, vybavení,
hraček, výmalbě svépomocí včetně úklidu tohoto pracoviště. V této třídě byl pro děti vytvořen
zcela nový výtvarný koutek včetně instalace umyvadla.
Druhá třída tohoto pracoviště prošla také celkovou proměnou novým rozmístěním nábytku,
předmětů denní potřeby, vytvořením nových hracích koutů a dílničky pro děti.
CELKOVÝ PŘEHLED
Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného
-vybudování třídy pro děti s povinnou předškolní docházkou, přesuny nábytku, hraček,
sponzorské dary, vybudování multisenzorické místnosti Snoezelen, didaktické pomůcky
bObles (Včelky)
-vybudování třídy pro 2leté děti, přesuny nábytku, hraček z ostatních tříd školy (Berušky)
-celkové přestavění dalších 2 tříd, přesuny nábytku, výmalba svépomocí, sponzorské dary
(Motýli, Housenky)
- šatna, kanceláře pro zaměstnance, přesuny nábytku, kuchyňský koutek, sponzorské dary
- nový PC, 2 x notebook pro administrativní zaměstnance
- svépomocí údržba zahrady, přírodní části zahrady, prořezání keřů, stromků
Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec
-nový zahradní domeček pro děti
-svépomocí údržba zahrady, prořezání stromků, čištění okapů, střechy
-nová tiskárna do kanceláře
Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice
- vybudování nové třída pro 2leté děti včetně instalace nového umyvadla pro výtvarný koutek
(Housenky)
- celkové přestavění druhé třídy, přesun nábytku, hraček z pracoviště Drobného, výmalba
svépomocí (Mravenci)
- nová kancelář a zázemí pro paní učitelky v nové třídě, přesuny nábytku z pracoviště Drobného,
instalace dalšího PC, nový telefon, intranet
- nová šatna pro zaměstnance včetně sociálního zázemí
- svépomocí údržba zahrady, přírodní zahrady, prořezání keřů, stromků
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Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská
- pro děti instalace umyvadla pro výtvarný koutek v jedné třídě (Krtci)
- nové sociální zázemí pro zaměstnance
- přesun nábytku z pracoviště Drobného nová podoba kanceláře, výmalba svépomocí
- nová barevná tiskárna do kanceláře
- svépomocí údržba zahrady, prořezání keřů, stromků
SPOLUPRÁCE S RODIČI, OTEVŘENÁ KOMUNIKACE
- seznámení s koncepcí a rozvojem školy, se vzdělávacími projekty na třídních schůzkách,
opakovaných setkávání s rodiči, webových stránkách města
- zvýšená četnost třídních schůzek, seznámení s třídními vzdělávacími projekty jednotlivých
tříd
- nabídka a realizace individuálních třídních schůzek
- zapojení rodičů do vzdělávacího procesu prostřednictvím vzdělávacího projektu Celé Česko
čte dětem, individuální návštěvy rodičů v roli svých profesí v jednotlivých třídách
- společná setkávání, besídky pro rodiče
- zajištěna Beseda o školní zralosti a připravenosti dětí na školní docházku, dotazníkové šetření
- vytvoření emailových adres v jednotlivých třídách, rozšíření předávání informací, zasílání
fotografií dětí, námětů na práci
- nová podoba webových stránek, aktualizace, informace rodičům
- nabídky předškolního vzdělávání v podobě námětů práce v domácím prostředí, včetně
ojedinělé formy vlastních veselých videí pro děti v období pandemie
- slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy i ve složitém období pandemie
koronaviru
- vytvoření památeční prezentace tříd na CD pro děti ukončující předškolní vzdělávání
- společná setkávání, akce a pomoc jednotlivých spolků rodičů
- třídní schůzky s rodiči nově přijatých dětí školního roku 2020/2021 (červen)
- včasné informace rodičům nového organizačního rozdělení školního roku 2020/2021 (červen)
- vznik nové třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním
- vytvoření dvou tříd pro 2leté děti
- celoroční prezentace školy, informace na webových stránkách města, tisku Novoměstsko
- pomoc rodičů, sponzorské dary
- projekt „Potravinová pomoc“ pro sociálně slabé rodiny
- nabídka kvalitního školního stravování, úspěchy pracovníků ŠJ v celorepublikových soutěžích
- podpora zřizovatele, spolupráce s ostatními organizacemi města
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PRIORITY NAŠÍ PRÁCE V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
➢
nadále vytvářet podmínky (prostorové, věcné, materiální, psychosociální, organizační)
a pestré vzdělávací nabídky podporující samostatnost dětí
➢
spoluvytvářet, vizualizovat a každodenně důsledně upevňovat pravidla společného
soužití ve třídě, v mateřské škole
➢
preferovat metody prožitkového a kooperativního učení, praktické a názorné metody,
hry a pohyb, pohádky a příběhy, rituály a pravidla
➢
naučit se pracovat s diagnostickým a evaluačním nástrojem PREDICT a využívat jej
pro kvalitní komunikaci mezi školou a rodiči
➢
cíleně využívat moderní technologie pro efektivnější externí komunikaci s rodiči dětí,
pravidelnost, četnost, obsahovou významnost předávání informací, distanční vzdělávání
➢
vzájemně spolupracovat s kolegy, sdílet zkušenosti, nápady, preferovat vzájemnou
pomoc a týmovou práci
➢

cíleně využívat moderní technologie pro efektivnější interní komunikaci, intranet

➢
aktivně se spolupodílet na revizi nového ŠVP včetně jeho podoby na informačním
systému InspIS PORTÁL
➢
zodpovědně využívat nástroj PREDICT – základ evaluačního systému efektivního
hodnocení jednotlivých tříd v návaznosti na hodnocení celé mateřské školy
Na závěr školního roku krásné překvapení: naše školní jídelna opět zabodovala v celostátní
soutěži o Nejlepšího kuchaře roku 2020 ve společném stravování, která se konala dne
27.8. 2020 v Praze. Třetí místo si paní kuchařky vybojovaly v kategorii nejchutnější svačinky
v mateřské škole. Srdečně blahopřejeme!
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům naší školy za příkladnou celoroční práci, rodičům
za vstřícnost a zřizovateli za podporu.
Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy
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