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Mateřská škola Nové Město na Moravě, 

příspěvková organizace 
Drobného 299 

592 31 Nové Město na Moravě 





Vážení rodiče, milé děti, přátelé mateřské školy 

Rok se s rokem sešel a my Vám můžeme zpřístupnit již druhou kroniku Mateřské školy v Novém
Městě na Moravě. Kronika stále roste a vyvíjí se, a proto nám promiňte některé nedokonalosti. 
Chceme Vám pravidelně přinášet vzpomínky na uplynulá léta. Protože vzpomínky jsou to jediné co
nám zůstane když život běží dál. Ale my jsme se rozhodli ty vzpomínky uchovávat i v dnes moderní
elektronické podobě.
Z malého ptáčete je po roce drobný ptáček, kterému rostou křídla. Ptáče se učí od rodičů tak jako se
vaše děti učí od Vás a v naší mateřské škole. Důvěra, kterou v nás vkládáte nás zavazuje se stále
zlepšovat a vyvíjet.
Pojďte se podívat co se všechno událo a kolik jsme toho vlastně za ten rok 2021 uletěli.





Třídní vzdělávací program  Křemílci

 Od podzimu do léta s Křemílkem 

a jeho kamarády

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 9
4- leté 5
5- leté 8
6- leté 0
OŠD 0
SVP 0

národnost 1
Celkem 23

Učitelky:

Květoslava Jamborová

Mgr. Ĺuba Zelená                

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     Prosluněné prázdniny uběhly jako voda a bylo zde opět 1. září – první den školního roku 2020-
2021. Ve třídě Křemílků se sešlo 23 dětí, z toho 8 předškoláků a paní učitelky Mgr. Ĺuba Zelená a 
Květa Jamborová, které zde učily již v minulém školním roce. Do třídy přišli noví kamarádi a děti 
ze třídy Berušek. Společně jsme si vytvořili pravidla třídy a učili se je dodržovat. Také jsme si 
osvojovali pravidla vzájemné komunikace. 

     Na třídě jsme pracovali podle třídního vzdělávacího programu „Od podzimu do léta“. Všechny
vzdělávací činnosti byly založeny na přímých zážitcích dětí, které vycházely z dětské zvídavosti a
potřeby objevovat.

     Pan podzim zavítal do našeho města a nám ve školce dopřál krásné podzimní dny. Pozorovali
jsme proměny přírody, zbarvující se listí, dozrávání ovoce a zeleniny. Všechny tyto dary jsme vyu-
žili k vyrábění, malování a ochutnávání.

     Uskutečnili jsme spousty výletů do okolních lesů. V lesích jsme sbírali přírodní materiál k vytvá-
ření podzimníčků. Také jsme sbírali a ochutnávali plody lesa. Pokud nám to počasí dovolilo, trávili
jsme co nejvíce času v pohybu i učení venku. Dlouhými vycházkami jsme také upevňovali svoji fy-
zickou zdatnost – běhali, skákali, chodili přes překážky.

     Společně jsme si užili celoškolní akci „ Děti pozor červená“ . Vyznačená cesta nás vedla po oko-
lí města ke stanovištím, kde jsme plnili úkoly s dopravní tématikou. V cíli na dopravním hřišti nás
čekala novoměstská policie se spoustou informací o bezpečné jízdě i pohybu po ulici. Získané vě-
domosti jsme si mohli prakticky vyzkoušet jízdou na koloběžkách i jako chodci. Moc se nám to lí-
bilo a poděkování patří příslušníkům městské policie.
 
     K podzimu patří i krásné slavnosti, které jsme si s dětmi opravdu užili. Např. slavnosti dýní, kte -
ré patří  ke starým keltským tradicím.  S dětmi jsme dlabali  dýně, ochutnávali  semínka,  vyráběli
strašidýlka a zpívali písničky. Slavnost svatého Martina se neobešla bez pečení martinských rohlíků
i jízdě na bílém koni a drobných soutěží. Také jsme uskutečnili exkurzi do nové sportovní haly, kde
nás ochotně provedl pan Wolker a dokonce jsme si byli i zacvičit. 

     Na podzim však přišla další koronavirová epidemie a s ní spojená hygienická opatření, která
znemožnila návštěvu kulturních akcí i návštěvu sportovišť. 

     Přesto se nám podařilo zajistit v předvánočním čase ve spolupráci s Kulturním domem jednu on-
line pohádku  Honzy Hrubce „Zvířátka a loupežníci“ a jednu pohádku po jednotlivých třídách v
jarním období přímo v mateřské škole „ O ztraceném princi“.

     Podzim se velmi rychle přehoupl, začalo adventní období a s tím i těšení se na mikulášskou a
vánoční  nadílku.  Mikuláš  naděloval  v  jednotlivých  třídách  a  nacvičenou  besídku  mohli  rodiče
zhlédnout pouze na zaslaném videu. 

     Jak plynul předvánoční čas, začali  jsme chystat  vánoční dárečky pro rodiče i pro spolky v
Novém Městě na Moravě v podobě „Rozdávání radosti“. Pro MÚ jsme vyrobili vánoční stromeček,
který jsme předali vedoucí odboru školství. Také jsme se zapojili do projektu „Mozkohraní“ a pro
seniory DPS jsme vyrobili s dětmi různé hlavolamy, pexesa a aktivity na trénink paměti, které jsme
předali p. Šmardové.

     Nezapomněli jsme ani na pečení vánočních perníčků, které provoněly celou školku. Každý si
mohl sám vykrojit tvar, který se mu líbil, dát na plech a u toho jsme si zpívali vánoční koledy. Tato
činnost děti velmi bavila.



      S příchodem nového roku jsme využili sněhové nadílky ke sportům, pokusům i stavbám ze sně-
hu. Hodně jsme si užili bobování i klouzání na lede.

     I v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“. Vzhledem k opat-
řením jsme nemohli  zvát do třídy rodiče, jako v minulém roce, proto jsme využili  ke čtení  za-
městnance školy. 

     Zato projekt „Cvičení se zvířátky“ jsme ovšem plnili svědomitě jak venku tak ve školce. 

     Dne  01.03.2021 mateřská škola utichla, protože byla na základě vládního nařízení uzavřena.
Paní učitelky toto období věnovali úklidu třídy, kabinetů, vyrábění pomůcek a výzdoby školy. Při-
pravovali se na návrat dětí. Po celou dobu uzavření školy paní učitelky komunikovaly s rodiči i dět-
mi prostřednictvím e- mailů. Zasílaly jim jak vzdělávací úkoly pro předškolní děti, tak i náměty na
aktivity pro mladší děti. 

     Dne 12.04.2021 se mateřská škola opět otevřela, ale pouze pro předškoláky. Ve třídě Křemílků
byli spojeni předškoláci z Křemílků a Krtků. Děti byly velice šťastné, že jsou opět mezi kamarády,
rychle se spolu sžily a užívaly si společných her. 

     Čarodějnice jsme si užili plněním zajímavých úkolů ve třídě a podnikli jsme čarodějnickou
stezku na Tři kříže. Zde jsme si připomněli, proč byly kříže kdysi postavené. 

      Všichni se vrátili do mateřské školy až 10.05.2021 a tak mateřská škola začala pracovat bez
omezení.  I  přesto,  že  tento  společně  strávený  čas  byl  velmi  krátký,  zážitky  opravdu  nešetřil.
Společně jsme oslavili Den dětí vycházkou do Arboreta, spojenou s mlsáním zmrzliny. Každý pak
měl za úkol vyrobit sám doma dáreček pro kamaráda. Dětem to udělalo velkou radost, všichni zapo-
jili svou fantazii a objevila se spousta zajímavých nápadů.

     Předškoláci jeli na výlet autobusem do Žďáru nad Sázavou, kde v lese hledali studánku Salva-
torku. Celá naše třída podnikla výpravu za zvířátky do Zookoutku, kde jsme viděli v rybníku i zla-
tou rybku a mohli si přát nějaké přání. Některé děti dostali křepelčí vajíčka. Zážitkem pro všechny
byla jízda vláčkem na zastávku a dětská jízdenka. 

     S paní průvodkyní z Horáckého muzea jsme společně prohlédli naše krásné město s komentá-
řem. Společně jsme hledali obrazce na našem krásném kostele, nejvíce ale děti zaujala kašna plná
vody, kde se mohly šplouchat. 

     Zajímavá byla cesta za pokladem k chatě Silvii. Starší děti připravily trasu, kterou označily z pří-
rodních materiálů. Připravily nám zajímavé úkoly z okolní přírody a zakončili je hledáním pokladu.
Nezapomněli jsme si říct historii křížku, který je u Silvie postaven. 

     Velmi jsme si užili interaktivní výstavu příspěvkových organizací v Horáckém muzeu „Má to
smysl“, kde si děti mohli všechno osahat a prožít, např. skautský stan a různé zvukové hry. Nezapo-
mněli jsme navštívit vírský mlýnek na nádvoří muzea, kde nejvíce děti zaujal pán na toaletě. 
Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhlo v Kulturním domě za účasti rodinných příslušníků.
Malý dárek ve formě knihy a fotoprezentace ze života dětí v MŠ, bude jistě krásnou vzpomínkou na
léta prožitá v mateřské škole. 

     Slavnostní oběd a společné přání slunečných a pohodových prázdnin zakončil tento školní
rok. 



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

11.09.2020 Exkurze do sportovní haly

15.09.2020 Schůzka s rodiči v Křemílcích

30.09.2020 Dopravní akce na dopravním hřišti s městskou policií

05.10.2020 Cvičení na nářadí ve sportovní hale

27.10.2020 Čtení dětem z knihy „Husa Líza“ – pan Horáček, M. Šíchová

02.11.2020 Dýňová slavnost -  dlabání, výroba světla, malování na dýně

10.11.2020 Pečení martinských rohlíků

04.12.2020 Návštěva Mikuláše ve školce,  nadělování dětem

15.12.2020 Divadelní představení – Zvířátka a loupežníci

15.12.2020 Roznášení radosti – vánoční obdarování zaměstnanců MÚ

16.12.2020 Pečení vánočních  perníčků

17.12.2020 Natáčení vánočního videa pro rodiče

17.12.2020 Návštěva Betléma v parku NMnM

21.12.2020
Mozkohrátky – výroba hlavolamů pro seniory, předání p.Šmardové do
projektu MAP

16.02.2021 Divadelní představení v KD „O ztraceném princi“

19.02.2021 Karnevalové veselí

01.03. - 12.04.2021 Uzavření školky z důvodu koronaviru

12.04.2021 Předškoláci zpátky ve školce - v naší třídě Křemílci a Krtci

30.04.2021 Čarodějnický rej, čarodějnická stezka na Tři kříže

06.05.2021 Cvičný požární poplach

01.06.2021 MDD – soutěže, arboretum

04.06.2021 Výlet pro předškoláky – Setkání s lesem

09.06.2021 Procházka naším městem s paní A. Hradilovou

14.06.2021 Rozloučení s předškoláky v KD

17.06.2021 Fotografování třídy

16.06.2021 Třídní výlet na Šaclovu farmu

24.06.2021 Slavnostní oběd



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Kolektiv autorů České pohádky

Václav Čtvrtek Křemílek a Vochomůrka

Jaroslava Lainesová Pohádky matky přírody

Jan Malík Míček Flíček

František Nepil Já Baryk

Radomír Ráček O čertu Matesovi

Jiří Kahoun Chumelení

CaB Paterson Pohádky z liščího lesa

Daniela Děmykinová Alenka a bílá volavka

Eduard Petiška O dětech a zvířátkách

Otfried Preussler Malá čarodějnice

Hans Christian Andersen Klasické pohádky

Marie Tetaurová Máme  zelenou

Zuzana  Pospíšilová Hádám,hádáš  hádáme

Eduard  Petiška Pohádkový dědeček

Lubica Šebeková Medové příběhy



            

                                        
               

Dýňová slavnost 

Podzimní radovánky



    

               

Svatomartinské  tvoření

Masopustní  hry



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: ZDENA  JANŮ

Milá, usměvavá a velmi rychlá. Vaří nám chutné obědy a stará se tak o naše plná bříška.

       

Školnice: PAVLÍNA JANOVÁ

Ochotná, usměvavá s úžasným přístupem k dětem. Stará se o čistotu ve třídě a chystá postýlky na
odpočinek.



   Třídní vzdělávací program Broučci

Jede vláček jede z meze
do čtyř stanic Broučky veze

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 11
4- leté 4
5- leté 2
6- leté 5
OŠD 4
SVP 1

národnost 0
Celkem 22

Učitelky:

Mgr. Jaroslava Bílá               

Zdeňka Bábíková

Asistentka pedagoga:

Mgr. Jana Handschuhová 

V Nové Městě na Moravě: 01.09.2020



     Po dobu celého školního roku jsme děti seznamovaly s ročními obdobími. Využily jsme různé
aktivity, činnosti, zvyky a tradice, které jsou pro jednotlivá období typické. Učily jsme děti odpo-
vědnému přístupu k přírodě, životnímu prostředí a využívaly bezprostředního kontaktu s přírodou.

     V měsíci září jsme využili pěkného počasí a navštívili kozí farmu. Zde se děti dozvěděly spoustu
nového o těchto zvířatech (užitkovost, krmení, typické znaky zvířat). Děti byly s kozami v bezpro-
středním kontaktu – krmily je a hladily. Vlakem jsme jeli na zastávku u nemocnice, což pro některé
děti byla naprosto nová zkušenost. Na konci měsíce září proběhla celoškolková dopravní akce „Je-
deme na zelenou“, při které si děti vyzkoušely různé dopravní aktivity. Na dopravním hřišti městská
policie děti seznámila, jak se chovat v dopravním provozu a jak správně jezdit na kole. Následně
jsme si vše prakticky vyzkoušeli. 

     V rámci poznávání Nového Města a jeho okolí jsme navštívili Horácké muzeum. Prohlédli jsme
si „Mlejnek z Výru“ a místní Podzemí, kde se děti dozvěděly o různých pověstech města.

     V měsíci říjnu jsme navštívili malé kamarády z lesní školky na místním Koupališti. Předvedli
nám alternativní způsob pobytu v mateřské školce. Pěkného podzimního počasí jsme využili k čas-
tým vycházkám do lesa Ochozy. Poznávali jsme jeho krásu, rozmanitost a vše co les nabízí.

     Nadcházející zimu jsme přivítali oslavou svatého Martina. Děti se seznámily s pověstí, zahrály si
různé hry spojené s Martinem a napekly martinské rohlíčky, o které se podělily se svými rodiči a
sourozenci.

     Příchod Mikuláše a čertů nám připomněl blížící se vánoční svátky. Adventní čas jsme věnovali
tvoření. Děti vytvořily velký papírový vánoční stromek z vystřihaných otisků svých ručiček. Tímto
stromkem udělaly radost všem zaměstnancům městského úřadu.

     Vánoční čas v MŠ jsme zakončili vánočním koledováním a nadílkou pro děti. Během prosince
jsme v KD zhlédli divadelní představení „Honza a drak.“ Vzápětí po novém roce jsme se s dětmi
zapojili do projektu „Mozkohrátky“ pro seniory z DPS a výstavy výtvarných prací v KD na téma
„Zima“. Bohatá sněhová nadílka nám umožnila věnovat se mnoha zimním aktivitám a radovánkám.
Zimní období jsme ukončili karnevalovým rejem se spoustou soutěží, aktivit, tanečků, her a diva-
delním představením J. Hrubce „O vytrvalém princi“. 

     Vzhledem ke koronavirové pandemii byla MŠ od 01.03.2021 do 12.04.2021 uzavřena. Po celou
dobu uzavření MŠ jsme byly se všemi dětmi v kontaktu formou e-mail. korespondence a pro děti s
povinným předškolním vzděláváním byla zajištěna distanční výuka. 12.04.2021 se vrátily děti s po-
vinným předškolním vzděláváním. Ani nyní jsme nezaháleli – navštívili jsme hasiče, policii a zá-
chrannou službu. Měsíc duben jsme zakončili oslavou čarodějnic. 

     V průběhu měsíce května došlo k rozvolnění koronavirových opatření a opět jsme se setkali se
všemi kamarády. I přes nepříznivé počasí jsme často chodili do přírody. Ve velké míře jsme uplat-
ňovali prožitkové učené, pokusy a experimenty. V blízkosti vodních toků / potoky, rybníky / jsme
pozorovali rozličné živočichy, rostliny, stromy, keře. Prováděli jsme pokusy s vodou. Na stálém
stanovišti jsme pozorovali návrat čápů z teplých krajin. Při návštěvě lesa jsme podrobně prozkou-
mali mraveniště i samotné mravence..Provedli jsme pokus s kyselinou mravenčí. Na loukách, okra-
jích polí jsme pozorovali hmyz, některé druhy jsme se učili poznávat a pojmenovávat, určovali lé-
čivé rostliny. Měsíc červen jsme zahájili oslavou Dne dětí. Během dne si děti zasoutěžily, zatan-
covaly, pohrály a svůj den zakončily sladkým zmrzlinovým kornoutem. Začátkem června, děti které
odcházejí do ZŠ se zúčastnily výletu s názvem „Putování za studánkou Salvátorkou“. Zde se děti
procvičily ve znalostech z živé i neživé přírody. Vyzkoušely si i zdravé účinky vody z této studánky.
Neošidily jsme ani mladší děti a všichni jsme se vypravili do lesa Ochozy k místní studánce. 



     Využili jsme nabídky Horáckého muzea a s dětmi jsme navštívili interaktivní výstavu „Má to
smysl“. Zde si děti vyzkoušely aktivity na rozvoj všech smyslů. Při této příležitosti jsme si prohlédli
i stálou expozici a děti si vyzkoušely jak to dříve vypadalo ve staré škole. Krásného počasí jsme vy-
užili i k prohlídce novoměstského arboreta. Se zájmem jsme prozkoumali i starý malovaný včelí úl,
což úzce souviselo s tématem výuky.
 
     Ve slavnostním tonu proběhlo rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ. Poslední tečkou za tím-
to  školním rokem byly  malé  třídní  výlety.  Jedním z  nich  byla  cesta  vlakem na  zastávku  pod
nemocnicí a návštěva Šaclovy farmy se spoustou zvířátek. Posledním výletem byla pěší výprava na
Jelení skálu u novoměstského koupaliště. Děti plnily na dobrodružné stezce různé úkoly a aktivity
jak znalostní tak i sportovní. Odměnou byl dětem poklad, který si musely pod Jelení skálou najít.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

17.09.2020 Výlet na kozí farmu

23.09.2020 Výlet vlakem

30.09.2020 Jedeme na zelenou

01.10.2020 Podzemí

03.11.2020 Návštěva lesní školky na místním Koupališti

06.11.2020 Naučná vycházka do lesa Ochozy

11.11.2020 Oslava sv. Martina

04.12.2020 Mikulášská nadílka

16.12.2020 Rozdávání radosti - MěÚ

17.12.2020 Vánoční nadílka

18.12.2020 Kino – Honza a drak

25.01.2021 Projekt Mozkohrátky

27.01.2021 Výstava KD - Zima

12.02.2021 Karnevalový rej

16.02.2021 Divadlo – O vytrvalém princi

19.04.2021 Dopravní týden

30.04.2021 Čarodějnice

12.05.2021 Návštěva místní farmy

04.06.2021
Výlet s předškoláky do Žďáru nad Sázavou ,, Putování za 
studánkou“

10.06.2021 Návštěva interaktivní výstavy v Horáckém muzeu

14.06.2021 Rozloučení s předškoláky v KD

16.06.2021 Výlet na Šaclovu farmu

17.06.2021 Společné fotografování

23.06.2021 Výlet na Jelení skálu za pokladem

25.06.2021 Slavnostní oběd na rozloučenou

celoročně Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce

Svojtka Nejkrásnější pohádky

Alena a Jiří Munkovi Štaflík a Špagetka

Eva Bešťáková Ovečka Kudrlinka

Václav Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

Václav Čtvrtek Říkání o víle Amálce

Hana Lamková Káťa a škubánek zase spolu

Jiří Kahoun V Dlouhonosech zlobí čerti

Šárka Váchová Chaloupka na vršku

František Nepil Štuclinka a Zachumlánek

Jiří Šalamoun Maxipes Fík

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Miloš Macourek Mach a Šebestová ve škole

Svojtka Povídání o zvířátkách

Jiří Kanoun Příběhy včelích medvídků

Jan Lebeda Medovníček a Medulka

Jan Lebeda Pohádkové včely



          

             

                  

Návštěva novoměstského podzemí

Jedeme na výlet vlakem



          

Užíváme si zimní radovánky

Těšíme se na Vánoce - pečeme



                   
             

    

             
 
 
  

             

Návštěva místní farmy

Vánoční koledování



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: LEONA PADALÍKOVÁ

Připravuje obědy pro všechny děti a zaměstnance MŠ. Stará se o pitný režim a vydává obědy v naší
třídě.

Školnice: PAVLÍNA JANOVÁ 

Stará  se  o  úklid  a  celkový provoz školky.  Pečuje  o  školní  zahradu.  Přispívá  k  zútulnění  třídy
pravidelným úklidem.





Třídní vzdělávací program  Koťata

 Krok za krokem jdou Koťata celým

rokem

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 2
4- leté 9
5- leté 6
6- leté 5
OŠD 1
SVP 1xIII.stupeň

národnost 0
Celkem 22

Učitelky:

Eva Strachoňová            

Dana Brostíková                                                          

Asistent pedagoga:

Mgr. Miloslava Dvořáková

                

V Nové Městě na Moravě: 01.09.2020



     Třída „Koťata“ se nachází v Místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného 299 v 1. pa-
tře původní budovy. Třída vznikla nově,  spojením dětí ze třídy Vodníků a  Včelek. Jedná se o třídu
heterogenní s věkovým rozpětím 3 až 7 let. Ve školním roce 2020-2021 nastoupilo k původnímu
složení třídy Vodníků  11 nových dětí. Z toho 8 dětí  ze třídy Včelek. Třída Vodníků  byla přej-
menována na třídu Koťata. Celkový počet dětí ve třídě je 22. Třídu navštěvuje  dítě se speciálními
vzdělávacími potřebami ve III. stupni podpůrného opatření . Děti ve třídě vzdělávají   učitelky Dana
Brostíková, Eva Strachoňová a asistentka pedagoga Mgr. Miloslava Dvořáková. Kolektiv doplňují
paní kuchařka Dana Trojánková  a paní uklizečka Marie Bašková.

     Během letních  prázdnin jsme  společnými silami  zrenovovaly celý interiér původní třídy a
přeorganizovaly prostor třídy.  Vytvořily jsme pracovní koutek pro předškoláky, výtvarný koutek   a
koutek pro integrovaného chlapce, který jsme přizpůsobily jeho potřebám. Třídu jsme vyzdobily
krásnými obrázky s motivem koťat.

     Celým školním  rokem nás provázel třídní vzdělávací program „Krok za krokem, Koťata jdou
celým rokem“, který je složen ze čtyř integrovaných bloků a vychází ze školního vzdělávacího
programu „Žijeme pod modrou oblohou“

     Jako třída jsme se zapojili  do celoročních  projektů: 
Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ V rámci projektu jsme s dětmi cvičili na
třídě na různém náčiní a nářadí, hráli míčové hry . Cvičení jsme přenášeli i do přírody .Využívali
jsme ke cvičení i městská hřiště.  Záměrem tohoto projektu bylo  utváření pozitivního vztahu k
pohybu a sportování,  rozvoj obratnosti, pohybových dovedností a fyzické zdatnosti u dětí.
Projektem „ Česko čte dětem“, jsme u dětí četbou knih podporovali zájem o psanou podobu jazyka
a rozvíjeli předčtenářskou gramotnost. Do tohoto projektu jsme zapojili i rodiče, kteří nám měli
chodit předčítat jimi vybrané knihy, ale bohužel díky mimořádným opatřením v souvislosti s covid-
19 se předčítání  rodiči uskutečnilo pouze v září. 
Projektem  „Technická školka“ jsme vedly děti k rozvoji  manuální zručnosti dětí a k zájmu o
pracovní  a technické činnosti . V rámci sponzorskému daru rodičů nám byla na třídu pořízena
dílnička včetně vybavení. Děti si zde vlastnoručně vyrobily ze dřeva domečky, krmítka pro ptáčky i
malý krmelec pro lesní zvířátka.

     V podzimním bloku s názvem „Pojďte s námi kamarádi“ jsme se zaměřily na adaptaci dětí , na
utváření třídních pravidel a poznávání nových kamarádů.  Prvořadým úkolem na začátku školního
roku  bylo vytvořit příjemné a kamarádské prostředí pro děti, aby se na třídě cítily dobře a tak se
lépe adaptovaly na nové prostředí. .Důležité  pro nás bylo začlenit do kolektivu dětí integrovaného
chlapce a podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi. Děti byly od začátku vedeny k ohleduplnosti, k
toleranci, k pomoci druhým dětem. Adaptace dětí na nové prostředí a nový kolektiv proběhla bez
větších  problémů.

     S příchodem podzimu jsme objevovali na vycházkách krásy měnící se přírody. Pozorovali jsme
podzimní pole, louky a lesy. V rámci prožitkového učení jsme si vyrobili z darů podzimu ovocné  a
zeleninové saláty, ochutnali medové máslo, které jsme si sami vyrobili a k tomu si uvařili výborný
bylinkový čaj s medem. 

      Společně s kolegyněmi z mateřské školy  jsme připravily pro děti bezpečnostní akci „Pojedeme
na zelenou“ , za podpory městské policie. Děti si zde mohly procvičit znalosti z dopravní výchovy.
Podzimního  počasí jsme využili k pouštění draků . Připomněli jsme si vyprávěním a četbou lidovou
tradici, svátek svatého Martina.  Společně s dětmi jsme se vydali po stopách svatého Martina. Plnili
jsme  různé  úkoly,  na  cestu  nám  svítilo  svatomartinské  světlo   a   na  konci  cesty  nás  čekalo



překvapení  v  podobě  pokladu.  Vydanou  energii   jsme  doplnili  vlastnoručně  upečenými
Martinskými rohlíky. 

     Dny se začaly čím dál více krátit a pomalu se nám blížil  adventní čas. Rozsvícením první
adventní svíčky  nastal čas adventu a my  vklouzli po sněhové vločce do zimního bloku s názvem
„Zima  kolem nás“.  Společně  s  dětmi  jsme  si  vyzdobili  adventně  třídu  a  těšili  se  s  menšími
obavami  na příchod čerta, Mikuláše a anděla. Nastal očekávaný den .Čertovským tanečkem jsme
přivítali na třídě známou trojici. Taneček asi zapůsobil a tak jsme dostali bohatou nadílku. S dětmi
jsme  se  zapojili  do  projektu  „Rozdáváme radost“,  kdy jsme  společně  s  dětmi  ze  třídy  Krtků
vyrobili vánoční strom, ale bohužel jsme se nezúčastnili jeho osobního předání členům hasičského
sboru, jelikož nám byla nařízena karanténa v důsledku onemocnění jednoho dítěte covidem 19. Po
návratu  z  karantény  jsme  si  užili  společné  předvánoční  chvíle.  Nazdobili  jsme  si  stromeček  ,
zazpívali koledy, prohlídli jsme si vánočně vyzdobené město , kde jsme si zazvonili na vánoční
zvon, který prý plní přání a zhlédli pohádku v kulturním domě s názvem „Zvířátka a loupežníci“ .
Nezapomněli jsme ani na zvířátka a donesli jsme jim do nedalekého  lesa bohatou vánoční nadílku.
Tři  krále  jsme oslavili  tříkrálovým koledováním a tím jsme zakončili  nejkrásnější  období  roku
Vánoce. 

     Jelikož nám sněhové podmínky přáli , připravili jsme pro děti v rámci projektu“Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky „ závody na lyžích s názvem „Po stopách zlaté lyže“. Děti se na chvíli
proměnily v závodníky a na dvou tratích mohly poměřit své síly a znalosti jízdy na lyžích. Jejich
snaha  byla  oceněna  diplomem  a  čokoládovou  medailí.  Po  jarních  prázdninách   čekal  na  děti
masopustní  týden  plný  veselí  ,radosti,  her  a  masek.  Masopustní  týden  jsme  ukončili  třídním
karnevalem  spojeným se soutěžemi, zpíváním  a tancem.

      S dětmi jsme se chystali přivítat jaro a společně otevřít další integrovaný blok s názvem „Svět
je plný barev“,  ale do našich plánů zasáhlo mimořádné nařízení vlády a došlo k uzavření mateřské
školy  od  01.03.2021  v  důsledku  pandemie  covid19 .Byla  otevřena  pouze   třída   pro  děti
pomáhajících  profesí.  Předškoláci  se  vzdělávali  formou  distančního  vzdělávání,  které  bylo  v
souladu s třídním vzdělávacím programem. Aktivity byly dětem  zasílány jednou týdně emailem a
vždy jsme se těšily na zpětnou vazbu v podobě obrázku, fotky nebo vypracovaných úkolů dětmi.
Neopomněly jsme ani  na mladší děti a i těm jsme zasílaly pozdravy a  aktivity k danému tématu.
Sílu a naději v lepší časy nám dávaly pozdravy, fotky a obrázky od našich Koťátek. Vzhledem ke
zlepšení epidemiologické situace se mohli za určitých, daných podmínek  od 12.04.2021vrátit do
mateřské školy předškoláci. Naši předškoláci si vyzkoušeli soužití s předškoláky ze třídy Broučků a
společně  prožili  chvíle  radosti,  úspěchů  ,ale  i  řešení  problémů.  Připravili  jsme  si  společně
čarodějnický týden plný her, soutěží a přišlo i na výrobu čarodějnického lektvaru  a různé pokusy.
Čarodějnický  týden jsme zakončili vycházkou na Tři kříže, kde jsme si připomněli tradici pálení
čarodějnic. Využili jsme nádherné vyhlídky z tohoto místa na Nové Město a ukázali si jednotlivé
části města a důležité budovy.  Od 10.05.2021 se navrátily všechny děti do školky. Bylo to milé
setkání po tak dlouhé době. Ukáplo i několik slziček, ale ty se proměnily za pár minut v úsměv na
tváři při shledání se svými kamarády. Užívali jsme si každého dne, kdy jsme mohli být společně na
třídě . 

     I když počasí venku spíše připomínalo začínající jaro než blíží se léto,  vstoupili  jsme se do
posledního integrovaného bloku s názvem  „ Je nám dobře na zemi“  zvesela.  Využívali  jsme
každého slunečného dne k vycházkám do přírody a k pozorování rozkvetlých stromů, keřů a rostlin.
Na loukách jsme lupami pozorovali život v trávě a  pomocí Atlasu rostlin  jsme určovali kvetoucí
rostliny. Založili jsme si herbář rostlin. Sledovali jsme jarní práce na polích a zahradách. 



     Svátek  dětí jsme oslavili spolu s dětmi z Krtků sportovním dopolednem, kde byli pro děti
připravené různé aktivity na školní zahradě. Sladkou tečkou tohoto dopoledne  byl malý dáreček
pro děti  v podobě dobré zmrzliny. Konečně také došlo  na slibovaný  malý výlet vlakem . Společně
s dětmi a paní učitelkami z Krtků jsme se vydali vlakem z nádraží na zastávku u nemocnice a odtud
jsme se vypravili do minizoo u Šaclů. Výlet jsme si opravdu užili. S předškoláky jsme se podnikly
výpravu ke studánce Salvátorce , která se nachází v lese u Pilské nádrže ve Žďáre nad Sázavou .
Průvodce nám dělaly dvě „  lesní žínky“( Marie Sára a Sylva ze střediska ekologické výchovy
Chaloupky) , které si pro nás připravily naučnou stezku s  zajímavými  aktivitami . Užili jsme si
krásné, plodné  dopoledne na čerstvém vzduchu. V polovině června jsme se slavnostně rozloučili s
našimi  předškoláky slavnostním pasováním na školáky v kulturním domě.  Naši  předškoláčci  si
kromě vzpomínek na třídu Koťat  odnáší i památeční tričko s otisky rukou jejich kamarádů.

     Ke konci června jsme stihli  ještě navštívit  zajímavou výstavu s názvem „Má to smysl!“ v
Horáckém muzeu, kterou připravilo 8 neziskových organizací z Nového Města na Moravě. Tento
školní rok jsme uzavřeli výletem do nedaleké vísky  Zubří .Během cesty vlakem jsme  poznávali
okolí Nového Města  a  procházkou od vlakového nádraží jsme došli k místní farmě, kde jsme měli
možnost dozvědět se plno zajímavých informací o chovu skotu. Výlet jsme zakončili  studenou,
sladkou pochoutkou.

     Školní  rok  utekl  jako  voda,  přinesl  nám spoustu  nových  zkušeností,  nových  poznatků  a
společných zážitků. Zůstane nám spousta krásný vzpomínek. Celým rokem nás provázela písnička
„Pohádko má“ A teď jedna pohádka končí, aby mohla jiná začít.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

září Schůzka s rodiči ve třídě Koťat

Dopravní akce pro děti „ Pojedeme na zelenou“ za podpory 
městské policie
Slavnosti ovoce – výstava ovoce ve třídě,výroba jídel- salátů, 
ochutnávka
Čtení dětem v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ Pohádky 
skřítků Medovníčka a Barvínka – paní Novotná

říjen Dýňová slavnost

Draku,draku vyleť výš-pouštění draků na koupalištěm

listopad Pečení Martinských rohlíků

Třídní akce pro děti „ Po stopách svatého Martina“ - hledání 
svatomartinských grošů, hledání podkov, plnění úkolů na 
stanovištích a četba dopisu od svatého Martina
Rozdáváme radost – malování  a  předání obrázků novoměstským 
zdravotníkům

Konzultační schůzky s rodiči předškoláků

prosinec Čertovské mlsání- brambory na loupačku- vaření

Mikulášská nadílka

Rozdávání radosti -vánoční obdarování zaměstnanců Portima o.p.s.

14.12.-18.12.2021 Třída uzavřena z důvodu karantény nařízené KHS

Návštěva novoměstských sádek – vánoční kapříci

Divadelní představení v KD -  Hrubec, Honza a drak

leden Tříkrálové koledování

Po stopách Zlaté lyže- lyžařské závody pro děti

Zapojení do projektu  „Mozkohrátky“ – výroba pexesa pro seniory

únor Divadelní představení Honzy Hrubce – O vytrvalém princi

Koťata se radují, tancují a zpívají - masopustní veselí

01.03.-12.04.2021 MŠ uzavřena z důvodu koronaviru

duben
Po stopách novoměstských čarodějnic – čarodějnická výprava na 
Tři kříže

květen Požární poplach a evakuace

červen Oslava MDD -aktivity pro děti na školní zahradě

Návštěva mini zoo u Šaclů

Výlet pro předškoláky „Setkání s lesem“-naučná stezka Pilský 
rybník



Rozloučení s předškoláky – pasování předškoláků na školáky v 
KD

Návštěva novoměstského arboreta

Společné focení třídy

Návštěva výstavy v HM „Má to smysl!“

Výlet do Zubří

Šipkovaná s pokladem

Slavnostní oběd



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Ljuba  Štiplová Byla jednou Koťata

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj

Ladislav Špaček Dědečku, ještě vyprávěj

Ladislav Špaček Dědečku, už chodím do školy

Radomír Ráček Čert Mates I.

Radomír Ráček O čertu Matesovi II.

Josef Lada Nezbedné pohádky

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Zdeňka Šiborová Vodník Mokřálek a zlatá šupinka

Jana Lebeda Medovníček a jeho nemocnice pro zvířátka

Šárka Váchová Chaloupka na vršku



Rozdáváme radost - malování obrázků pro zdravotnický personál 

Návštěva čerta, Mikuláše a anděla ve školce



Nominace na zlatou lyži

Slavíme Mezinárodní den dětí



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: DANA TROJÁNKOVÁ

Milá, příjemná, usměvavá, ochotná. Vaří dětem skvělé obědy , které jim pak servíruje s úsměvem
na tváři.

Školnice: MARIE BAŠKOVÁ

Pečlivá,  starostlivá,  kamarádská,  stále  usměvavá.  Obětavě se stará  o pořádek na naší třídě a je
ochotná pomáhat, kde je potřeba. 



   Třídní vzdělávací program   Krtci

 Krtečkovi písničky, objeví svět celičký

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 4
4- leté 11
5- leté 7
6- leté 0
OŠD 0
SVP 1

národnost 2
Celkem 22

Učitelky:

Aneta Kučerová                                                   

Hana Nováková  

                 

Asistent pedagoga:

Petra Tulisová                                                               

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     Třída „Krtků“ se nachází v 1. patře původní budovy na ulici Drobného 299 v Novém Městě na
Moravě. Třída je věkově smíšená, pracují zde dvě učitelky Aneta Kučerová a Hana Nováková. V
tomto školním roce byla naše třída naplněna do počtu 24 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho dvě děti
– cizinci.
     Začátek nového školního roku byl pro nás všechny takový hektický, napínavý. Obavy, kdy opět
nastane nouzový stav a mateřská škola se uzavře, se naštěstí nenaplnily a my si mohli začít s klidem
užívat rozmanitých krás a překvapení podzimní přírody. 
     TVP, s názvem „Krtečkovi písničky, objeví svět celičký“, nás provázel celým školním rokem.
Pomocí lidových písní se děti nenásilnou formou dozvídaly o okolním světě. Zapojili jsme se opět
do celoročního projektu s názvem „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

     V podzimním IB s názvem „Pojďte s námi kamarádi“ jsme poznávali své kamarády, tvořili třídní
pravidla a stmelovali kolektiv.
     
     Adaptace nových dětí proběhla, dá se říci, bez nějakých větších problémů, jelikož děti přicházely
postupně a většina byla na mateřskou školu velmi pěkně z domova připravená. V brzké době se
však ukázalo, že některé děti, čerstvě tříleté, nejsou ještě připraveny na pobyt v mateřské škole bez
přítomnosti svých rodičů a raději se z mateřské školy odhlásily s tím, že to zkusí za rok znovu. Ve
třídě nás tedy zůstalo 22 dětí. Přibyl k nám také nový chlapec se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi a my jsme všichni získávali novou zkušenost. Netrvalo dlouho a k chlapci byla přidělena asi-
stentka pedagoga Petra Tulisová. Zpočátku vládla napjatá atmosféra ve třídě, avšak brzy nastal klid
a pohoda a my se mohli vzájemně poznávat.
      Společně jsme 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 smys-
ly nejen uvnitř mateřské školy, ale hlavně při pobytu venku, kdy jsme chodili do blízkých lesů, polí,
luk, k rybníku a přímým pozorováním a vlastními prožitky si uvědomovali měnící se přírodu, krmili
kačeny, aby se před nadcházející zimou dobře najedly, využívali různé druhy přírodnin nejen k tvo-
ření, ale i zkoumání, vnímali a přijímali nové informace. Pomocí vyprávění a dramatických her se
děti seznamovaly s lidovými tradicemi, ale i s kladným etickým chováním, které je velmi důležité
pro naši společnost.  Všechny kolegyně z MŠ Drobného připravily pro děti projektový den s ná-
zvem  „ Pojedeme na zelenou“, kdy si děti formou úkolů a zábavy osvojily nové poznatky, co vše k
dětské dopravní výchově patří a závěrem si se strážníky na dopravním hřišti vyzkoušely, jak to asi v
takovém dopravním provozu vypadá. Závěrem jsme se rozloučili s podzimní přírodou, kdy na na-
učné stezce za Sv. Martinem a za zvířátky nás čekalo spousty úkolů a při zdolání veškerých překá-
žek nám byl odměnou nalezený poklad, který nám vykouzlil údiv a zároveň příjemné překvapení s
úsměvem na tváři.  

     Postupem času se nám ale třída začala pomalu rozpadat, a to z obav rodičů z možné nákazy
Covid 19 jejich dětí. Tudíž nás zůstala ve třídě polovina. Ale i tak jsme se s nadšením vrhli do další-
ho IB s názvem „ Zima kolem nás“.

     Nastal čas adventu, období očekávání, rozjímání a začaly vánoční přípravy. Po celé budově  se
ozývaly vánoční koledy a my jsme začali s výzdobou prostor a připravovali se na příchod Mikuláše.
A protože  byl  vyhlášen  nouzový stav,  tentokrát  v  převlečení  učitelek.  Děti  zazpívaly  písničku,
přednesly básničku a odměnou jim byl pytlíček se zdravým mlsáním. Abychom dětem čas čekání na
Ježíška zpříjemnily, každý den při posezení u adventního věnce se dozvěděly něco nového, splnily
vánoční úkol od andílka a za odměnu si mohly vybrat adventní pytlíček s překvapením. Společně
jsme pekli a zdobili různé pokrmy, až se z nás kouřilo. Nádherná vůně se linula celou školkou. Děti
byly do pečení velmi zapálené a natěšené. Čas běžel a my jsme začali chystat překvapení, jak pro
rodiče, tak spolky Nového Města na Moravě v podobě „Rozdávání radosti“. Pro děti i nás to byla



novinka, ale velmi příjemná a zpestřila nám naši nabídku možností, jak obohatit svůj kulturní záži-
tek, v době uzavření, pro děti přístupných, organizací našeho města. 
     Tentokrát nám paní zima přinesla sníh a my si ho mohli naplno užít. Zpočátku děti zůstaly kou-
kat, když paní učitelky sedly na kluzák a zkusily si také sjet kopeček a vzápětí hned z toho byly zá-
vody, kdo nejdál dojede nebo se po cestě nevybourá. Společně jsme si užili mnoho zábavy a smíchu
nejen v ježdění, ale také v koulování nebo stavbách ze sněhu. Nezapomněli jsme ani na ptáčky a
zvířátka v zimě. Jako překvapení, v této těžké době, jsme měli možnost, vždy jako samostatná třída,
zhlédnout pohádku v KD s názvem „ Zvířátka a loupežníci“. 

     Masopustní veselí nás provázelo přípravami na jeho závěrečné vyvrcholení celým týdnem. Naší
mateřskou školou zněl hlasitý zpěv s hudbou, tancem doprovázeným zábavnými soutěžemi a závě-
rem jak jinak, než s drobným překvapením pro děti. 

     Pomalu k nám přicházelo jaro a s ním další IB s názvem „ Svět je plný barev“. Jarní probuzení
ze zimního spánku nám však moc nepřálo. Opět se mateřská škola uzavřela jako loňský školní rok a
my jsme mohly s dětmi komunikovat pouze přes PC – formou pozdravů a distanční výuky. Konečně
přišel  den 12.4.2021,  kdy se mohly naše třídy znovu otevřít.  Avšak pouze pro předškolní  děti,
jejichž docházka je ze zákona povinná. Předškoláci z Krtků se tedy přestěhovali do přízemí za Kře-
mílky. Byla vytvořena i třída pro mladší děti rodičů integrovaného systému. Začala nám druhá etapa
adaptace na prostředí třídy a nové kamarády, která naštěstí trvala jen velmi krátce. 

     Brzy se otevřela celá mateřská škola a všichni jsme se sešli opět v naší třídě Krtečků   a rovnou
přešli do posledního IB s názvem „Je nám dobře na Zemi“. 

     Ihned jsme si začali zvesela užívat aspoň konec školního roku. Začali jsme cvičit s hudbou a
pokoušeli se o choreografie, experimentovali jsme s pokusy, i když nám počasí moc nepřálo, utu-
žovali jsme si fyzickou zdatnost a ověřovali své vědomosti formou bojovky Zajíčka Ušáčka, užili si
Den dětí různými soutěžemi s kamarády ze třídy Koťátek na školní zahradě  a zároveň smlsnutím
dobré zmrzliny, vypravili jsme se na Šaclovu farmu za zvířátky, s předškoláky jsme jeli na naučný
výlet do ZR, navštívili jsme výstavu v HM - Má to smysl a mnohé další. I když byl opět školní rok
kratší, odnášíme si s sebou nové zkušenosti a poznatky a ještě příjemnější společně strávené zážitky.

     Jsme nesmírně rádi, že nám ty krásné vzpomínky, které jsme mohli společně prožít, v srdci
navždy zůstanou, i když se už nikdy společně neshledáme…



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Pojedeme na zelenou

SRPŠ

Listopad Stezka za Sv. Martinem

Pečení Martinských rohlíčků

Loučení se zvířátky

Prosinec Mikuláš v MŠ

Kino v KD – Zvířátka a loupežníci

Mozkohrátky MAP – zapojení do akce pro seniory

Rozdáváme radost  - dárek pro hasiče

Pečení čertovských keksů,  perníčků

Únor Divadlo – O vytrvalém princi

Karneval

Březen Uzavření MŠ

Duben Čarodějnický rej

Květen Cvičný poplach

Se zajíčkem ke zdravému životnímu stylu – PH naučná stezka s 
úkoly

Červen DD  – za zvířátky – Šaclova farma

DD se zmrzlinou

Výlet s předškoláky – Setkání s lesem ( ZR)

Rozloučení s předškoláky v KD

HM – Má to smysl

Slavnostní oběd s dárečkem

Celoročně Projekt - Cvičíme se zvířátky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

H. Lamková, J. Lamka Káťa a Škubánek

I. Novotná, K. Sedláková Pohádky pro malé neposluchy

Ladislav Špaček Dědečku vyprávěj

Ladislav Špaček Dědečku ještě vyprávěj

Ladislav Špaček Dědečku už chodím do školy

Václav Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

E. Beranová, J. Rychetská Čtvero ročních období

Jiří Kahoun U všech čertů

Ludvík Středa Kosí bratři

Jiří Šandera Bambalanda a Štruntalanda

Josef Kolář Z deníku kocoura Modročka

Aida Brumovská Příběhy pavoučího kmene

Jan Lebeda Pohádky skřítka Medovníčka

Jan Lebeda Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka

Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka

Bohumil Říha Jal jel Vítek do Prahy



Oslava DD

Výlet - Šaclova farma



Karneval

Pečení perníčků



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: MARIE VAŘÁKOVÁ

Chystá dětem svačinky a obědy. Je dobrosrdečná a má ráda vše kolem zahrádky.

Uklizečka: MARIE BAŠKOVÁ

Stará se o čistotu  a pořádek v naší třídě, je stále usměvavá, milá, přátelská a ochotna pomoci, kde je
třeba. Má ráda kytičky, pečení a dobré lidi kolem sebe.



   Třídní vzdělávací program  Motýlci

 Námořníci na lodi Svět, plují tam a zpět

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 5
4- leté 4
5- leté 13
6- leté 2
OŠD 2
SVP 0

národnost 0
Celkem 24

Učitelky:

Mgr. Soňa Šikolová                

Mgr. Andrea Štěpničková                 

Bc Veronika Koželuhová (01.09.2020 – 31.12.2020)   

Bc. Věra Hekelová, Dis.  (01.01.2021 – 30.06.2021)    

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     Třída Motýlků se nachází v prvním patře nové budovy na ulici Drobného 299 v Novém Městě na
Moravě. Jednalo se o věkově heterogenní třídu, kterou navštěvovalo 24 dětí ve věku tři až sedm let,
z toho jedenáct bylo chlapců a třináct děvčat. Děti pracovaly pod vedením dvou učitelek a paní ředi-
telky. 

     Celým školním rokem nás provázel Třídní vzdělávací program s názvem „Námořníci na lodi
Svět, plují tam a zpět“. V průběhu roku jsme obepluli neznámé země, kde jsme se dozvídali spoustu
zajímavostí o okolním světě, ale i sami o sobě. Naučili jsme se prožívat jednotlivá roční období,
svátky, zvyky, tradice a symboliky s nimi spojené. Osvojovali si poznatky o světě, o živé i neživé
přírodě na naší planetě, seznamovali se s péčí o svoje zdraví a bezpečí., rozvíjeli jsme vztah k naše-
mu městu a okolí, ke společným hodnotám a lásce ke sportu. Upřednostňovali jsme rozvoj smys-
lového vnímání, formy vlastního prožitku, pozorování a experimentování, čímž jsme vytvořili zá-
klad pro přirozené poznání a bohatý emocionální život. V průběhu celého roku jsme se zaměřili na
prevenci sociálně patologických jevů. Děti byly vedeny k rozvoji představ a fantazie, vyjadřování
svých pocitů, úspěchů, přání, bolesti či nesouhlasu. Snažili jsme se, aby činnosti měly charakter hry
a zábavy, aby podněcovaly k aktivní spolupráci na vzdělávání. Na podzim jsme na své plavbě ob-
jevili „Zemi kamarádů“ a „Zemi barevného podzimu“, v zimě jsme zakotvili u „Země kouzelného
adventu“ a u „Země sněhu a ledu“ na jaře jsme se seznámili se „Zemí jarního vánku“ a v létě naše
plavba skončila v „Zemi slunečných zážitků“. Opět jsme se zapojili do celoročního projektu „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jehož cílem bylo rozvíjet pohybovou gramotnost a přinášet
dětem radost, z plnění individuálních a skupinových úkolů, vést děti k týmové spolupráci a zájmu o
aktivní sportování.

     Na začátku naší plavby, během podzimních měsíců, jsme se seznamovali a poznávali, a to nejen
s novými kamarády, ale i s novou paní učitelkou a paní ředitelkou, společně tvořili pravidla soužití
ve třídě,  navazovali  kontakty,  vytvářeli  pocit  jistoty a  bezpečí  ve třídě,  rozvíjeli  komunikativní
dovednosti. Adaptace proběhla bez problémů, protože nově příchozí děti měly ve třídě starší souro-
zence, kteří jim s odloučením od svých rodičů pomohli. Učili jsme se, že každý má svůj domov, ale
že můžeme trávit čas i v kolektivu dětí, kde vznikají nová přátelství. Snažili jsme se o poskytování
optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte k jeho učení, k získávání vlastní identity,
sebedůvěry a samostatnosti. Společně jsme si užili dopravní akci „Pojedeme na zelenou“, kdy jsme
si formou hravých úkolů a poutavého vyprávění strážníků Městské policie osvojili nové poznatky
z dopravní výchovy. Na oblíbených vycházkách do okolí města jsme pozorovali měnící se podzimní
přírodu. Velmi oblíbený byl pobyt v lese, který dával široké možnosti vyžití pohybového, tvořivého,
pozorovacího a objevovacího. K různým činnostem jsme využili podzimních plodů, které jsme na-
sbírali na vycházkách. Krájeli jsme a navlékali houby, šípky, jeřabiny, listy. Využili jsme ovoce a ze-
leninu pro výtvarné aktivity,  při  hrách na rozvoj  smyslového vnímání  i  při  pohybových hrách.
Spoustu legrace jsme si užili při experimentování a tvoření s blátem při „Blátohrátkách“, při dlabání
obří dýně, do které se mohli někteří schovat. Radost nám přinesly i vlastnoručně upečené vesele
myšky.

     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. Období adventu nám zpříjemnilo promítání pohádky diva-
dla Jana Hrubce „Zvířátka a loupežníci“ v kulturním domě. Z důvodů koronavirové pandemie jsme
nemohli pozvat rodiče do školky na vánoční setkání, a tak jsme jim pro radost nacvičili, natočili a
poslali emailem vánoční pohádku „Jak Nebavína ukradla vánoční kouzlo“.  Podíleli jsme se na pří-
pravách vánočního překvapení pro novoměstské organizace v projektu „Rozdávání radosti“. Čekání
na Ježíška dětem zpříjemnil každodenní výběr pytlíčku s překvapením z našeho adventního kalen-
dáře. Vanilka provoněla naši třídu při pečení vánočního cukroví, které jsme prostřeli na náš vánoční
stůl, u kterého jsme společně poseděli, povídali si a hodovali. Nechyběly vánoční zvyky a malá na-
dílka pod nastrojeným stromkem. Zároveň jsme se rozloučili s paní učitelkou Verunkou, která ode-



šla na mateřskou dovolenou. V novém roce jsme přivítali v naší třídě novou paní učitelku Věrku.
Na sněhové peřině si děti užily bobování, lyžování, koulování, stavění ze sněhu, experimentování
s ledem a sněhem. Hodně jsme si užili „Zimní dětský trojboj“, soutěžili jsme ve skoku do sněhové
závěje, sjezdu na pekáčích a hodu sněhovou koulí do terče. Nechyběly ani na stupně vítězů, diplo-
my a věcné ceny. 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 usu-
šených chlebů a rohlíků. Zahráli jsme si i na šikovné kutily a společnými silami postavily z prkýnek
krmítko pro ptáčky. Zapojili jsme se do projektu Mozkohrátky“ výrobou hlavolamů pro seniory.
Prožili jsme týden s tučňáky i na „polární výpravě“ nad město a týden s Eskymáky, s kterými jsme
si pochutnali na vlastnoručně vyrobené modré zmrzlině. I masopustní období jsme v naší třídě pro-
žili, které vyvrcholilo karnevalovým veselím se spoustou nafukovacích balonků, tance, her, legrace
a smíchu. V zimním čase nám udělala radost i pohádka divadla Jana Hrubce „O vytrvalém princi“.

     Přicházelo jaro a všichni jsme se těšili na nová dobrodružství. Opět ale naše plány přerušila ko-
ronavirová pandemie, která si vyžádala uzavření školky od 01.03.2021. S dětmi jsme byly v kontak-
tu formou pozdravů a distanční výuky. S dětmi jsme se neviděli až o 12.04.2021, kdy se do školky
vrátili alespoň předškoláci. Do té doby fungovala pouze třída pro děti rodičů zaměstnaných v IZS.
S předškoláky  jsme  se  pustili  s velkým  nadšením  sbírat  odpadky  do  Koruny,  roztřídili  je  do
kontejnerů a tím pomohli přírodě. Vypravili se k Jelínkovu mlýnu hledat vodníka,  užili  si čaro-
dějnický rej s lektvary a čarováním, spálili čarodějnici u koupaliště a s ní všechno zlé. A vyplatilo
se. 

     Od 10.05.2021 jsme se v naší  třídě konečně setkali  se  všemi kamarády a začali  si  užívat
společný čas.  U pana Fouska jsme se pomazlili  s roztomilými králíčky a s obdivem pozorovali
jednodenní mláďata. Zvládli jsme evakuaci při cvičném požárním poplachu, pobavili se u Vírského
mlýnku  na  dvorku Horáckého  muzea.  Oslavili  jsme  Den  dětí  výpravou  na  Jelení  skalku  s pře-
kvapením, zmrzlinou a slavnostně prostřenými stolky s drobnými dárečky. Předškoláci si užili výlet
do Žďáru nad Sázavou k Pilské nádrži s ekologickým výchovně vzdělávacím programem „Setkání
s lesem“. Vyzkoušeli jsme naši fyzičku při půldenním výletu, kdy jsme se svezli do Radňovic vla-
kem a pak už jenom po svých na Harusův kopec do srubu pana Kalába, který nám ukázal včelím,
stáčení medu medometem, vyzkoušeli si vyrábění rámečku pro včelky, ochutnaly čerstvý med a do-
zvěděli  se  spoustu zajímavých informací.  Pochutnali  jsme si  na opečených rohlících a  hurá po
svých zpět do školky. Zajímavá byla i komentovaná prohlídka našeho města, návštěva strašidelného
podzemí, interaktivní výstava v Horáckém muzeu „Má to smysl“. Předškoláčky jsme slavnostně vy-
řadili  ze  školky  a  pasovali  je  na  školáky  před  zraky  svých rodičů.  Pro  vzpomínku  se  všichni
„Motýlci“ společně vyfotografovali a pochutnali si na slavnostním obědě a potom se rozběhli na
prázdniny prožít další dobrodružství. Vzpomínky na společně strávený čas ve školce nám už navždy
zůstanou.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Schůzka s rodiči dětí

Dopravní akce pro děti za podpory Městské policie – „Pojedeme 
na zelenou“

Říjen Blátohrátky – experimenty, tvoření, výroba

Společné dlabání dýně

Kulinářská dílna – Pečené myšky

Listopad Kulinářská dílna – Pekelné brambory na loupačku

Do peklíčka  nebo do nebíčka

Prosinec Mikulášská návštěva s nadílkou

Společné zdobení vánočního stromku

Vánoční posezení u prostřeného stolu s vánočními zvyky, vánoční 
nadílka

Kulinářská dílna – pečení vánoční ho lineckého cukroví

Divadelní ohádka  J. Hrubce v KD – „Zvířátka a loupežníci“

Nácvik a natáčení vánoční pohádky pro rodiče – „Jak Nebavína 
ukradla vánoční kouzlo“

Individuální konzultace s rodiči dětí

„Rozdávání radosti“ – výroba vánočního přání pro Městskou 
policii

Leden Zimní dětský trojboj, vyhlášení vítězů s cenami

Zapojení do projektu „Mozkohrátky“ – výroba hlavolamů pro 
seniory

Únor Polární výprava nad město

Karnevalové veselí plné tance, soutěží, legrace a smíchu

Kulinářská dílna – vyrábění eskymácké zmrzliny

Divadelní představení J. Hrubce – „O vytrvalém princi“

Březen 1.3. - 12.4.  MŠ uzavřena z důvodu koronaviru

Duben Týden s Moranou – vynášení zimy

Sběr odpadků v Koruně – ochrana přírody, třídění odpadků

Čarodějnický rej s lektvary a kouzly, pálení čarodějnice u 
koupaliště

Výprava k Jelínkovu mlýnu – hledání vodníka

Květen
Prohlídka domácího chovu králíků, jednodenních mláďat u p 
Fouska

Požární poplach a evakuace



Návštěva Vírského mlýnku v Horácké galerii

Červen MDD – výprava na Jelení skalku s překvapením

Výlet předškoláku do ZR – vých.-vzděl. program „Setkání s 
lesem“
Třídní výlet vlakem i pěšky – Harusův kopec, stáčení medu u p. 
Kalába, opékání rohlíků

Komentovaná prohlídka města

Návštěva strašidelného podzemí + zmrzlina

Interaktivní výstava v Horáckém muzeu – „Má to smysl“

Společné fotografování

Slavnostní rozloučení s předškoláky v KD, pasování na školáky

Společný oběd s dárečky na rozloučenou

Celoročně „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Hana Lamková a kolektiv Káťa a Škubánek zase spolu

Eduard Petiška Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek

Michaela Hrachovcová Zrzečka pod hvězdami

K. J. Erben, B. Němcová,
E. Krásnohorská

Zlatá kniha pohádek

Adolf Wenis Čertoviny

Šárka Váchová Chaloupka na vršku

Šárka Váchová Chaloupka na vršku – nové příběhy

Hans Christian Andersen Sněhová královna

H. Doskočilová, Z Miler Krtek v zimě

Nikolaj Sladkov Lesní pohádky

Jaromír Kincl Rákosníček a rybník

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Daniela Krolupperová Polární pohádka

Oldřich Brož Alík a jezevec

Michaela Hrachovcová Kocourek se vrací

Ladislav Špaček
Dědečku, vyprávěj – etiketa pro kluky a 
holčičky

Ladislav Špaček
Dědečku, ještě vyprávěj – etiketa a etika pro
předškoláky

Francois Ruyer, 
Ann Rocardová

Čarodějka Hermína a její zlomyslné kousky

Ottfried Preussler Malá čarodějnice

Václav Čtvrtek Říkání o víle Amálce

Jan Lebeda Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka

Jan Lebeda Medovníček a řeka Modrávka

V. a J. Spielvogelovy Žirafí příběhy

R. Daniel, L. Procházková
Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné 
kluky a holky

Renata Kaminská Filipova prázdninová dobrodružství



Vánoční posezení u prostřeného stolu s vánočními zvyky

Karnevalové veselí se spoustou tance, her, legrace a smíchu



Hrátky se sněhem a na sněhu

Výprava na Jelení skalku s překvapením



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: ZDEŇKA HANYCHOVÁ

Chystá dětem svačiny a vydává obědy s úsměvem.  Nikdy nezapomene dětem popřát dobrou chuť.
Špinavé nádobí umývá, aby bylo připravené na další den.

Uklízečka: ZITA ŠIBLOVÁ

Má na starosti čistotu a úklid školky, pečlivě se o to stará i v naší třídě. Také chystá dětem lehátka
na polední odpočinek, uklízí je. Povléká  čisté povlečení, aby se odpočívalo ve voňavých peřinách.
Ochotně pomůže s čímkoliv.



   



Třídní vzdělávací program Berušky 

 Cesta za dobrodružstvím

Počet dětí ve třídě
2- leté 19
3- leté 0
4- leté 0
5- leté 0
6- leté 0
OŠD 0
SVP 0

národnost 0
Celkem 19

Učitelky:

Marie Havlíčková, DiS.     

Milada Ondráčková            

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     Do nového školního roku 2020/2021 vstoupila třída Berušek v úplně novém kabátu. Na
nové zkušenosti se těšily i nové paní učitelky. Z důvodu zajištění bezpečnostních podmínek
pro  dvouleté  děti  proběhly  úpravy  třídy,  byly  zajištěny  vhodné  výchovně  vzdělávací
prostředky a vybrány vhodné hračky pro tuto věkovou kategorii. 

     Třída  je  vybavena  kuchyňkou,  obchůdkem,  výtvarným,  tělovýchovným,  hudebním i
čtenářským koutkem. Nově mají k dispozici děti i terapeutický bazének, který je pro tuto vě-
kovou skupinu nepostradatelný. 

     První školní den mohl začít. Nastoupilo 16 dvouletých dětí. Adaptace probíhala velmi ob-
tížně a byla velmi náročná. Zhruba celých šest týdnů se nesl pláč po celém okolí a stesk po
maminkách byl nemalý. Malé děti nechápaly, proč je rodiče odvedli do prostředí, ve kterém
my dospělí si myslíme, že budou spokojené. Některé děti si na kolektiv nezvykly ani téměř po
půl roce. Díky podpoře, laskavosti a trpělivosti všech se naši nejmenší postupně zapojovali do
většiny činností odpovídajících jejich věku a schopnostem. Postupně jsme společnými silami
vytvořili příjemné, klidné a bezpečné klima nejen pro naše malé kamarády. 

     Pozitivním jevem bylo, že se děti učily vzájemné ohleduplnosti, pomoci a toleranci. S
adaptačním obdobím souviselo i nastavování pravidel, které se postupem času naučily. Jakmi-
le se děti zadaptovaly, měly jsme připraven projekt, který byl pro děti blízký a velmi při-
tažlivý. Projekt se nazýval „Celé Česko čte dětem“ a mohli se ho zúčastnit i rodinný příslušní-
ci. Pro děti byl tento projekt příjemnou změnou a přiváděl děti k větší pozornosti a soustředě-
nosti. Děti získávaly kladný vztah ke knize, rády si prohlížely ilustrace, objevovaly nové věci
a tím pádem rozvíjely i kladné komunikační prostředky. Daleko snazší pro ně byla spontánní
dramatizace, která byla u dětí velmi oblíbená. 

     „Cesta za dobrodružstvím“, tak se jmenoval třídní program, který nás doprovázel celým
rokem. V prvním podzimním integrovaném bloku s názvem „Pojďte s námi kamarádi“, který
byl nelehký, ale úspěšný si děti postupně zvykaly na nové sociální prostředí, seznamovaly se s
novými kamarády, s pravidly,  postupně si vytvořily dovednosti  sebe obslužných návyků a
osobní  hygieny.  V  podzimním  období  jsme  navštěvovaly  školní  zahradu,  kde  měly  děti
možnost prožitkovým učením pozorovat přírodu kolem sebe a o něco lépe zvládaly pobyt bez
slziček. 

     Vhodně volenými činnostmi a podnětným prostředím jsme se naučily všímat si každo-
denních maličkostí a radovaly jsme se z nich. Pozorování drobného hmyzu prohloubilo jejich
lásku ke všemu živému. 

     V zimním bloku „Tajemství kolem nás“ děti vnímaly nadcházející  období Adventu a
Vánoc. Vnímání klidu a užívání si přítomného okamžiku vnést klid a mír do dětských duší
bylo pro nás všechny prioritou. Radost prožívaly děti ze sněhu, kterého bylo letos málo, ale o
to víc jsme se v něm stačily vždycky vyřádit. Pro většinu dětí byla jízda z mírného kopce
novou zkušeností. Pro děti byla zajímavá práce s lopatou, válení koulí a celkové tvoření a po-
znávání vlastností sněhu. Důležitou částí tohoto bloku byla nejen péče o lidské zdraví, ale za-
měřily jsme se na faunu v tomto období, krmily jsme ptáčky nejen ve školce, ale i doma. 

      V jarním bloku, který se nazýval „Svět je plný barev“ nám práci s dětmi opět přerušila
epidemie chřipky a naše těšení na jarní setkávání bylo přerušeno. Třída byla na zhruba deset
týdnů  uzavřena  a  sloužila  k  testování  zaměstnanců  a  dětí,  které  mohly  mateřskou  školu
navštěvovat s omezením vládních nařízení. 10. května nám byl umožněn společný návrat a



všichni jsme se na sebe těšili. Během omezení jsme ale nelenili a toto období jsme se snažili
zvládat  pomocí  nových  komunikačních  prostředků,  které  nám  zajistily  alespoň  bližší  se-
tkávání s našimi dětmi.

     Letní blok s názvem „Je nám dobře na Zemi“ jsme trávili převážně ve venkovním prostře-
dí. S dětmi jsme začaly objevovat nejen prostředí mateřské školy, ale vyráželi jsme i na vy-
cházky do okolních parků a luk v okolí Nového Města na Moravě. Vzhledem k věkové skupi-
ně dětí a díky celoroční snaze nás všech jsme si mohli užít polodenní výlet k novoměstskému
koupališti, který jsme si všichni báječně užili. S dětmi jsme se rozloučili slavnostním obědem
a popřáli si krásné prázdniny!!!

     Na závěr naší společné „Cesty za dobrodružstvím“ bychom chtěly ocenit všechny malé
Berušky za jejich ohromnou statečnost, píli a vytrvalost v jejich prvním roce v mateřské ško-
le. Přejeme jim pevné vykročení do dalších let. 



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

20.09.2020 Schůzka s rodiči v Beruškách

14.10.2020
Celé Česko čte dětem: „Perníková chaloupka“, Martina Laštovič-
ková

06.11.2020 Dušičková slavnost

11.11.2020 Slavnost sv. Martina

27.11.2020 Krabice od bot – darování vánočních dárků

04.12.2020 Návštěva sv. Mikuláše ve školce – nadělování dětem

15.12.2020 Divadelní představení Princezna na hrášku

16.12.2020 Zdobení perníčků

17.12.2020 Roznášení radosti

18.12.2020 Vánoční slavnost

06.01.2021 Svátek Tří králů

12.01.2021 Celé Česko čte dětem: „Krtek a sněhulák“,

16.02.2021 Divadelní představení „O vytrvalém princi“

17.02.2021 Celé Česko čte dětem: Pohádka o Koblížkovi

25.02.2021 Hurá na karneval

01.03.-07.05.2021 Třída Berušek uzavřena z důvodu koronaviru

01.06.2021 Den dětí - slavnost

03.06.2021 Třídní výlet

17.06.2021 Fotografování třídy

Slavnostní oběd s dárečkem

Celoročně Projekt – Celé Česko čte dětem



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Marie Majerová Veselá kniha zvířátek

Michail Bulatov Veselé pohádky a říkadla

Jiří Kahoun Jak se mají včelí medvídci

Milan Janáček Perníková chaloupka

Jiří Kahoun Včelí medvídci od jara do zimy

Irina Kaftanová Skřítkové z kamenné hůrky

Václav Čtvrtek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

Adrián Macho Gerda – příběh moře a odvahy

Božena Němcová Pohádky pro maličké

František Nepil Štuclinka a Zachumlánek

Arnold Lobel Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Václav Čtvrtek Rumcajsova loupežnická knížka

Jan Karafiát Broučci

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce

Eduard Petiška Pohádkový dědeček



Návštěva sv. Mikuláše v Beruškách

Rozdávání radosti – „Krabice od bot“



 
 

     Masopust v Beruškách

 

Třídní výlet



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: VĚRA MIČKOVÁ 

V průběhu školního roku se ve třídě Berušek prostřídalo mnoho kuchařek, které s láskou při-
pravovaly dětem svačinky a vydávaly obědy. V období vzniku kroniky nám s radostí vypo-
mohla paní Věra Mičková, která je zároveň i pradlenou v mateřské škole. 

Uklízečka: ZDEŇKA HANYCHOVÁ

Má na starosti čistotu a úklid ve třídě Berušek. Její zálibou je zahrádka, o kterou s radostí pe-
čuje. Prostředí třídy je po její přítomnosti vždy čisté a voňavé. 



   Třídní vzdělávací program Včelky

 Z pohádky do pohádky

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 0
4- leté 1
5- leté 15
6- leté 1
OŠD 5
SVP 1 x II. stupeň

Celkem 23

Učitelky:

Mgr. Pavla Čechová                

Leona Marcinko                            

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     V měsíci září se v naší třídě sešlo 23 dětí, 14 chlapců a 9 dívek. Vznikla nová třída pouze
pro  předškolní  děti.  Děti  k nám  přišly  nejen  z mateřské  školy  Drobného,  ale  i  z ostatních
mateřských škol v okolí. Navázaly jsme na třídní vzdělávací plán „Z pohádky do pohádky“, který
jsme upravovaly během celého školního roku podle potřeb, věkových a individuálních zvláštností
dětí. Průvodcem nám byl optimistický a pracovitý Kašpárek, který nezkazil žádnou legraci. Byl dě-
tem oporou i učitelem, který je vedl k zamyšlení nad svými hrami a ostatními aktivitami ve třídě bě-
hem dne. Učil je hodnocení a sebereflexi. Podporoval  děti v činorodé práci, chválil za pomoc ka-
marádům, sounáležitost a spolupráci při kolektivních hrách, za snahu vykonat něco užitečného nebo
dobrého pro ostatní. Vyzdvihoval originální postup při řešení problémů, kreativitu, vlastní iniciativu
a vnímavost vůči svému okolí. Učil předškoláky vnímat a respektovat denní režim pomocí znělky
klavíru a ostatních rituálů. Vyžadoval po nich dodržování třídních, předem domluvených pravidel a
očekával od dětí dodržování pravidel slušného chování.

     Hned v prvních dnech tohoto školního roku jsme začali objevovat zajímavosti okolní krásné pří-
rody, učili se orientovat v okolí Nového Města a to ze všech stran. Protože čas určený     k vycház-
kám byl dlouhý, denně dvě až tři hodiny, mohli jsme každodenně venku strávit spoustu času. Na
lesních cestičkách i mimo ně se děti pohybovaly sebejistě a les se jim tak stal přirozeným prostře-
dím, v kterém trávily spoustu času nejen k objevům, ale i k zajímavým hrám. Potkávaly v lese po-
hádkové postavy, stopovaly zvířata. Stavěly  domečky, stany a roztodivná obydlí, lupou pozorovaly
rostliny a  hmyz,  dalekohledem zvířata.  Zajímaly  se o vše živé  v přírodě,  vyhledávaly  neznámé
druhy rostlin a zvířat v encyklopediích a s učitelkami na internetu. Z přírodnin  stavěly věže, domky
a obrazce. Chodily podle mapy, hledaly kešky a poklady. Nejednou se setkaly se srnami, viděly
ledňáčka, veverky, myši a zajíce, pozorovaly žáby a ryby, dokonce se nám podařilo spatřit raka.
Odebíraly vzorky z potoků, rybníka a studánek. Pozorovaly vodu v přírodě. Děti postupně získávaly
dobrou kondici, chodily leckdy i kolem šesti kilometrů denně a to s radostí. Obratně zvládaly všech-
ny překážky, dokázaly je přelézat a podlézat, přitahovat se, držet rovnováhu. Výborně se dokázaly
orientovat v náročnějším terénu. Brodily se potokem, pouštěly po vodě loďky a stavěly hráze. Také
navštěvovaly dětská hřiště, hrály si na školní zahradě. Byl to smysluplně strávený čas. Snad se nám
podařilo přivést je k vnímání krásy přírodního prostředí, cítit se v něm dobře, vážit si ho. Ve školce
jsme pak zpracovávali všechny naše „objevy“, nalezené venku do podoby netradičního pexesa či
kreativních výrobků. 

     Na podzim jsme navštívili včelaře, kde se nám dostalo ponaučení o životě včel a péči o ně. Ná-
vštěva se dětem moc líbila, aktivně se zapojovaly do diskuze, prohlížely si se zájmem předměty ve
včelíně. Dlabáním obrovské dýně jsme se učili spolupracovat na společném díle, v přípravě ovocné
svačiny a ochutnávce z červené řepy si děti uvědomovaly hodnotu darů Země a přírody. V straši-
delných hrátkách si užily tajuplnou atmosféru podzimu ve speciálně osvětlené a vyzdobené třídě.
V polovině listopadu nás lákal koník sv. Martina svými stopami k dobrodružné cestě hledání pokla-
du. Našli jsme pravou koníkovu podkovu a zlatý poklad si spravedlivě rozdělili. Na školní zahradě
děti  pomáhaly hrabat listí.  Ne všechny z nich přistupovaly k práci pozitivně.  O jejím významu,
nutnosti a pomoci ostatním jsme si pak dlouze povídali. Děti byly vedeny k uvědomění si svého po-
dílu na společném díle.

Na zimu jsme se všichni těšili. Radost dětí byla velká, když se objevil první sníh. Letos ho bylo
opravdu hodně a tak se děti mohly dosyta vydovádět při zimních radovánkách. Jezdily na pekáčích,
malovaly do sněhu barvami, stopovaly zvířátka v lese, absolvovaly zimní olympiádu. Byly sice pře-
kvapeny návštěvou Mikuláše, anděla a čerta, ale protože se nám ve třídě sešly velmi živé a odvážné
děti, příliš velké obavy z ní neměly. V zimní etapové hře se seznamovaly se životem zajíce. V lese i
ve třídě připravovaly vánoční strom, vyráběly ozdoby. Obzvláště se jim povedly adventní svícny
z přírodních materiálů. V technické dílně kluci usilovně zkoušeli funkčnost svých vynálezů v podo-
bě poliček na stěnu, letadel  a aut.  Zkoušeli  tvrdost dřevěných materiálů při  zatloukání  hřebíků,
montování oček, řezání pilou nebo vrtání otvorů pro věšáčky. Do dílny vstoupily občas i děvčata,
která zkoušela vyrobit spíše dekorativní předměty. Pustili jsme se do výroby hudebních nástrojů –



kytar za účelem vytvoření hudební skupiny, která nám hrála především v období Karnevalového ve-
selí  a  u  diskoték.  Taneční  půlhodinky  jsme  začali  pořádat  na  žádost  dětí  téměř  denně.  Zimní
období bylo zakončeno karnevalem v maskách.

     Jaro začalo březnem a uzavřením mateřské školy z důvodu koronavirové krize. Dětem byla při-
pravována a odesílána rozsáhlá distanční výuka. Někteří rodiče nám posílali fotografie dětí, které
plnily zadané aktivity obohacené o vlastní nápady. 

    Provoz mateřské  školy  se  znovu  obnovil  v polovině  dubna a  to  za  přísných hygienických
pravidel.  Děti z naší třídy byly rozděleny do dvou skupin. Jedna z nich pobývala ve třídě Včelek a
druhá ve třídě Koťat. Ze začátku jsme si rozdělení velmi pochvalovali, protože děti byly ve skupi-
nách po 11 – 12 a to nám umožnilo dát každému z nich prostor pro rozvíjení jeho vlastních zájmů a
pro individuální přístup k nim. Po čase se nám ale začalo po sobě vzájemně stýskat a cítili jsme po-
třebu být zase všichni spolu. A tak, když nazrál čas a my se mohli zase sestěhovat do jedné třídy,
provázelo tuto událost spoustu vzájemné radosti a vřelých objetí. 

    Z důvodu  karanténních  opatření  byly  hromadné  akce  zrušeny.  Nám  to  však  nevadilo,
připravovaly jsme pro děti především pohybové aktivity a vzdělávací akce v přírodě. V květnu děti
hledaly v blízkém okolí „kešky“ podle indicií napsaných na papírcích ve speciálních schránkách,
které měly za úkol najít poblíž označeného místa. Navštívili jsme společně kamaráda Tomáška, kte-
rý nám poskytl spolu s rodiči k opékání křupavého chleba zahradní altán. Oblíbená svačina byla
snědena během okamžiku. Během přípravy svačiny děti malovaly černým úhlem čarodějnice. Měly
za úkol zamyslet se nad svým nevhodným chováním, kterého bychom se měli pokusit  vyvarovat. 

      Pro oslavu Dne dětí jsme požádali rodiče o spolupráci. Měli vymyslet jeden úkol, který nám pak
jejich dítě představilo během vycházky. Za splnění úkolů byla každému přidělena patřičná odměna.
Do lesa jsme se navíc vypravili v kostýmech.

     Konečně jsme se dočkali teplého počasí. Vyrazili jsme na koupaliště k potůčku a pustili  se
do  čištění  koryta,  stavby  hrází  a  pouštění  korkových,  předem  vyrobených  loděk.  K velké
radosti všech zúčastněných loďky klouzaly po potoce, jen tak tak jsme je stihli zachytit, aby neod-
pluly do rybníka.

     I návštěva novoměstských hasičů stála za to. Věnovali se nám perfektně, představili nám složi-
tou výbavu potřebnou pro zásahy naprosto detailně. Odvážný Vojta si poležel v záchranném vaku,
děti uhasily hořící hospodu a na závěr nám zahoukaly na rozloučenou všechny hasičské sirény.

    Opět  jsme  se  vrátili  k potoku.  Spouštěli  jsme  do  něj  na  míru  vyrobený  vynález  dědečka
Tomáška Dvořáka. Úžasný přenosný mlýnek se točil na různých místech v potoce a my tak po-
znávali sílu proudu a jeho vlastnosti. Ještě že s námi spolupracoval silný pomocník, Tomáškův ta-
tínek. Mlýnek se točil, děti poskakovaly v potoce, slunce svítilo a všechno plynulo tak jak mělo.

     V polovině června jsme absolvovali zajímavý projektový den ve Žďáře nad Sázavou v lesích u
Pilského rybníka. Pozorováním, zážitky a hrami se děti i paní učitelky dozvídaly o zajímavostech
z přírody. 

     Zapojili jsme se do projektu Cvičíme se zvířátky. Děti poctivě trénovaly svou vytrvalost, rych-
lost, obratnost, ale i chytrost. S velkou chutí plnily sportovní i poznávací úkoly pěti zvířátek – opič-
ky Haničky, kobylky Emilky, ježka Marečka, berušky Danušky a veverky Věrušky. Za své výkony
byly odměněny nálepkami, které si samy nalepily do svých sportovních sešitů.

     S předškoláky  jsme  se  slavnostně  rozloučili  v druhé  polovině  června  v kulturním  domě.
Zúčastnilo  se  18 dětí  ze třídy Včelek.  Po zhlédnutí  třídních prezentací  prošly děti  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  když budou velcí.

     Dobrodružná akce nás čekala v Hrnečnici,  kde jsme se s Dášou ze Sdružení krajina vydali
na opravdický výlov vodních živočichů. Děti se daly do práce důkladně vyzbrojeny holínkami a
síťkou, krabičkou a lupami. A povedlo se. Nejen, že chytily tři žáby, larvy potápníka a vážek, ale
podařil se nám kapitální úlovek čolka obecného. Po důkladném průzkumu se vrátilo vše živé zpět
do přírody.

     A nyní, po společném fotografování nám už zbývá jen rozloučení se slavnostním piknikem a dis-
kotékou. Pak už si jen zamáváme a rozejdeme se na všechny možné strany. Tak jsme si to v tomto
roce opravdu užili. 

     Všem rodičům děkujeme za podporu, přízeň i dárky ve formě nejrůznějších materiálů i fi-
nančních darů pro zakoupení hraček pro předškolní děti. 

      Všem dětem a rodičům přejeme příjemně prožité prázdninové dny.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Adaptace dětí v nové předškolní třídě

Seznamujeme se s pravidly MŠ, vhodné chování, bezpečnost, spolupráce -
celoročně

Vycházky za poznáním blízkého okolí

Cvičíme se zvířátky – celoročně - plníme úkoly kobylky, opice, ježka, be-
rušky, veverky a sokolíka Pepíka – účastníme se projektu České obce 
sokolské

Stavby domečků v lese – s využitím netkaných textilií

Oslavujeme svátky, narozeniny – celoročně – přejeme svým kamarádům

Návštěva u včelaře (exkurze) – pozorování úlu, včel, pomůcek pro vče-
laře, prohlídka arboreta

Říjen Technické školky – seznamování s prací v dílně, výstavka z jednoduchých 
výrobků v MŠ

Dýňové slavnosti – dlabání dýní, dekorace, pracovní návyky, ovocný den

Návštěva pana Fouska – pozorování králíků, poslouchání příběhů o zvířa-
tech

Slavíme svátek podzimu - podzimní tvoření a zdobení s využitím přine-
sených i vlastnoručně nalezených přírodních materiálů

Listopad Čarodějnická chaloupka – vycházka za Ježibabou, plnění úkolů  - znalosti 
o přírodě

„Strašidlácký běsnění“ – diskotéka a hry

Hledání Martina – hra v přírodě, orientace v terénu, adventní tradice, 
poklad

Hrabání listí – práce na školní zahradě

Voda má – akce v přírodě – odběry vody, pozorování s lupami

Orientace v přírodě – cesta podle mapy k cíli

Prosinec Cesta za princeznou – adventní cesta s plněním úkolů

Den v čertovské škole - čertovské dovádění

Mikuláš, čert a anděl – návštěva ve třídě

Dárek pro městskou policii – osobní předání a poděkování

Filmové představení v KD - divadlo

Oslavy vánoc, zdobení stromečku v lese

Leden Zimní hry na sněhu v lese - stopování

Výtvarka na sněhu – abstraktní malba – stříkání potravinářských barev do 
plochy

Užíváme sněhové nadílky -hry se sněhem - stavby, jízdy na kluzácích



Únor Zvířátka v zimě – etapová hra: „ Po stopách zajíce“ – děti se formou her 
a kvízů
na stanovištích seznamovaly s životem zajíce

Zimní olympiáda na sněhu

Cvičíme se zvířátky

Hledáme Sněhurku – orientace v terénu

Dobrodružství se Sněhurkou -  oheň, opékání chleba, spolupráce, bez-
pečnost

Technické školky – zapojujeme se do projektu, pracujeme se dřevem a 
truhlářskými nástroji, konstruujeme, tvoříme z různých materiálů, výroby
kytar – využití při hrách

Maškarní karneval v MŠ – plníme zábavné aktivity, hry a tanec s kamará-
dy

Březen Distanční výuka – MŠ uzavřena

Duben Třídíme odpady – týdenní hra, hledání barevných kontejnerů

Den země – stopovaná s tajenkou

Bezpečné chování – děti poučeny o  bezpečnosti při pobytu venku na dět-
ských hřištích

Výprava za Zuzanou – čarodějnicí – hra v lese s plněním úkolů

Rej čarodějnic – výrobky, písničky, kostýmy, hledání netopýrů v lese

Květen „Kešky „ - děti  hledaly „kešky“ s úkoly na různých místech v okolí NM

Cvičný požární poplach v MŠ

Barevný týden – barevné hry – rozvoj vnímání, smyslů

Jdeme na výlet - Tři pohádkové postavy  - plnění úkolů v lese

Čarodějné opékání – oheň, opékání chleba, malování čarodějek

Červen Den dětí – hra „Cesta plná překvapení“ v kostýmech, příprava ve spolu-
práci s rodiči

Pouštění loděk – potok na koupališti

Exkurze k novoměstským hasičům

Spuštění vodního mlýnku

Projektový den ve Žďáře nad Sázavou

Slavnostní rozloučení s předškoláky – slavnostní pasování v kulturním 
domě s rodiči

Výlov tůněk v Hrnečnici

Návštěva pana záchranáře MUDr. Pačísky + Celé Česko čte dětem – O 
obrovi

Společné fotografování

Návštěva Horáckého muzea – Sklepení strašidel, Vírský mlýnek

Rozlučkový den, slavnostní tabule, diskotéka



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Miloš Kratochvíl, Lucie Dvořáková Famfárie

Eduard Petiška Půjdeme si pro pohádku

František Zacharník Pohádky o princích

Jindřich Balík Hrátky se zvířátky z lesů a strání

František Zacharník Pohádky o princeznách

Zdeněk Miler, J.A.Novotný Krtek ve městě

Librex Pohádky se zvířátky

Leonardas Gutauskas Lesní zpěváčci

Oldřich Syrovátka,
Helena Zmatlíková

Pohádky z dubové zahrádky

W. A Ch. Awdry O mašince Tomášovi 2

Jiří Kahoun Ustrašená strašidla

Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj

Emil Šaloun Vodník Žblabuňka

Radek Daniel, Lenka Procházková Neobyčejná dobrodružství

Radomír Žáček O čertu Matesovi

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Radek Daniel, Lenka Procházková Neobyčejná dobrodružství 2

Radek Daniel, Lenka Procházková Neobyčejná dobrodružství 3

Jan Lebeda Pohádky skřítka Medovníčka

Daniela Krolupperová Sedmilhář Josífek

Miloš Macourek Mach a Šebestová

Kajetan Kovič Medvědí škola

Otfried Preussler, Zdeněk Smetana Malá čarodějnice

Renata Kaminská, Pepe Popper Filipova nová dobrodružství

Šárka Váchová Chaloupka na vršku

 Alena Kastnerová O nevyřáděném dědečkovi

Igor Ivanovič Akimuškin Kdo létá bez křídel

Jan Lebeda Pohádkové včely



     Dýňové slavnosti

     Den v čertovské škole



   Dobrodružství se Sněhurkou

      Oslavy Vánoc



Technické školy

Technické školky



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka:  ZDEŇKA HANYCHOVÁ

Chystá dětem svačiny a vydává obědy. 

       

Uklízečka: ZITA ŠIBLOVÁ

Má na starosti čistotu a úklid naší třídy. Také nám připravuje lehátka  na odpolední odpočinek.





Třídní vzdělávací program  Zajíci

Zajíčkův barevný rok

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 8
4- leté 4
5- leté 9
6- leté 2
OŠD 2
SVP 1 – III. stupeň

národnost
Celkem 23

Učitelky:

Mgr. Lenka Horáková                          

Šárka Tulisová                                                              

Asistentka pedagoga:

Marie Balabánová                                                       

V Novém Městě na Moravě: 01.09.2020



     V letošním školním roce navštěvovaly třídu Zajíců děti ve věku tři až šest let – šlo tedy o třídu
heterogenní. Chlapců chodilo do třídy jedenáct, děvčat bylo dvanáct. V této skupině bylo jedenáct
předškoláků, mezi kterými byly dvě děti s odkladem školní docházky. Ve třídě je také jeden chlapec
se speciálními vzdělávacími potřebami.  Děti  pracovaly pod vedením dvou učitelek a jedné asi-
stentky.

     Školní rok jsme začali adaptací. Přestože nastoupilo devět nových dětí (převážně tříletých),
adaptace proběhla bez problémů. 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.

     Pěkné chování dětí bylo vidět i ve vztahu k chlapci s SVP. Zde je potřeba zdůraznit výhodu a ne-
postradatelnost  asistenta pedagoga, který je velkým pomocníkem při začleňování chlapce s SVP do
komunity dětí.

     S adaptačním obdobím souviselo i nastavování pravidel soužití na třídě. Především starší děti
měly pravidla už zautomatizovaná a byly dobrým vzorem pro mladší děti. Velkou radost jsme měli
z toho, že děti začaly používat věty: „Nech mě být. Mě se to nelíbí!“, což je prevence šikany a samy
od sebe začaly upozorňovat na nedodržování smluvených pravidel. 

     Jakmile se děti zadaptovaly, chtěli jsme začít pracovat v rámci  projektu „Celé Česko čte dětem“,
do kterého se naše třída v letošním roce zapojila. Z minulého roku jsme věděli, že pro děti byl tento
projekt velmi přitažlivý právě pro účast rodinných příslušníků. Bohužel, kvůli vyhlášení nouzového
stavu v souvislosti s pandemií Covidu-19 projekt nemohl proběhnout.

     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.

     Pandemie negativně ovlivnila návštěvy kulturních akcí, přesto jsme uspořádali projektový den
„Putování s kapříkem“, kdy za dodržení přísných hygienických opatření navštívily areál místního
Moravského rybářského svazu.

     Začátkem října jsme stihli navštívit knihovnu , kde paní knihovnice dětem připravily program
„Naše zahrádka“.

     Období adventu dětem zpříjemnilo on-line promítání pohádek „Dřevěného divadla Jana Hrubce“
v  kulturním  domě.  Vánoční  čas  jsme  si  zpříjemnili  pečením  perníků,  procházkami  městem  s
vánoční výzdobou a prožitkem vánočních tradic ve třídě.

     V novém roce nám zima přinesla sníh, který si děti dosyta užily při bobování, stavbě sněhuláku 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 starost-
livé.  Děti dokázaly do aktivit vtáhnout i rodiče. Kondýskovi nám na třídu vyrobili krmítko a obsta-
rali i krmení.

     Při tom všem děti stihly vyrábět masky na blížící se karneval. Ten jsme si užili při hrách a  soutě-
žích v rámci třídy.



     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 koronavi-
rová pandemie, která si vyžádala od 01.03.2021 přerušení provozu mateřské školy.

     S dětmi jsme se neviděli až do 03.05.2021, kdy do mateřské školy nastoupili alespoň předškolá-
ci. Do té doby fungovala pouze třída Krtků pro děti zaměstnanců vybraných oblastí . Paní učitelky
poskytovali předškolákům off- line distanční vzdělávání.

     Od 14.05.2021 se začal v mateřské škole opět ozývat smích a hlásky dětí a všem začalo být vese-
leji, že se po tak dlouhé době vidíme. Počasí nám přálo, atak jsme s dětmi začali vyrážet na delší
vycházky do okolní přírody a pozorovali jsme jaro v plné síle.

     Společně jsme oslavili Den dětí  a po delší době jsme vyrazili na náměstí, kde si děti pochutnali
na výborné zmrzlině. No, a s předškoláčky jsme začali trénovat písničku na slavnostní vyřazení
předškoláků, které se konalo 15.06.2021 v KD. Jako vždy vše dobře dopadlo a občas se zaleskla i
slzička dojetí… 

     Nakonec předškoláci zvládli 10.06.2021 i výlet do Žďáru nad Sázavou k Pilské nádrži, kde pro
ně byl připravený ekologický vzdělávací program ve spolupráci s „Chaloupkami“.

     11.06.2021 cvakl před školkou pan fotograf svou spoušť pro společnou fotku, která bude dětem
připomínat mateřskou školu.

     Ve středu 16.06.2021 jsme se vydali do Horáckého muzea na výstavu neziskových organizací.
Také jsme si prohlédli podzemí a samozřejmě nemohla chybět podívaná na Vírský mlýnek.

     Všichni bychom si moc přáli, aby další školní rok proběhl v klidnější atmosféře a my se mohli
setkávat bez žádných omezení.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Knihovna – program „Na zahrádce“

Říjen Putování s kapříkem – projektový den

Horácké muzeum – výstava jablek ( Dům přírody - Krátká)

Prosinec
Návštěva  Mikuláše s čerty  a  anděly  – spolupráce  se ZUŠ Nové

Město na Mor.

Dřevěné divadlo Jana Hrubce – on – line -KD

Únor Karnevalový rej ve třídě

Dřevěné divadlo Jana Hrubce

Duben Slet čarodějnic ve třídě

Květen Když Alenka stůně – první pomoc do školek

Červen Den dětí

Výlet pro předškoláky – Pilská nádrž

Společné focení

Pasování předškoláků v KD

Návštěva Horáckého muzea

Slavnostní oběd



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Jiří Šandera Co mě čeká ve školce

František Hrubín Dvakrát sedm pohádek

Jan Malík Míček Flíček

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Václav Čtvrtek Říkání o víle Amálce

Václav Čtvrtek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

Kolektiv autorů Nejkrásnější pohádky

Miloš Macourek Pohádky

Zdeněk Miler Dětem

Jiří Kahoun U všech čertů

Šárka Váchová Vánoční koledy

Václav Čtvrtek
Pohádky z  pařezové chaloupky Křemílka a

Vochomůrky

Miloš Macourek Mach a Šebestová

Michail Bulatov Veselé pohádky a říkadla

Nicole Virouxová-Lenaertsová Pohádky pro předškoláky

Vladimir Sutějev Pohádky se zvířátky

Kateřina Závadová To nejlepší z večerníčků

Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka

Josef Zeman Dobrodružství veverky Zrzečky

Orfried Preussler Malá čarodějnice

Jiří Kahoun Příhody včelích medvídků

Jiří Kahoun Jak se mají včelí medvídci?

Ernst Kreidolf Květinové pohádky

Ondřej Sekora Knížka Ferdy mravence



       Jak jsme lovili ryby

        Přání do novoměstské nemocnice



   Vánoce 2020

  Asistentka pedagoga – Marie Balabánová



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: JITKA STARÁ

Školnice: JANA PEJCHLOVÁ

 



   Třídní vzdělávací program   Krtci

ŽIJEME V POHÁDCE

Počet dětí ve třídě
2- leté 1
3- leté 9
4- leté 7
5- leté 5
6- leté 1
OŠD 1
SVP 0

národnost 1
Celkem 23

Učitelky:

Eva Tulisová                

Marcela Bizoňová              

V Novém Městě na Moravě 01.09.2020



     Před začátkem nového školního roku 2020/2021 došlo k několika změnám. Výraznou změnou
byla skutečnost, že mateřskou školu opustila naše milá paní chůva Martina Stará, kterou měly děti
moc rády a vzpomínaly na ni dlouho, stejně jako paní učitelky.

     V celé organizaci byly sjednoceny značky dětí, zakoupena razítka odpovídající značce k ozna-
čení výtvarných prací dětí. Do výtvarného kabinetu naší třídy bylo zabudováno umyvadlo, pro efek-
tivnější  a rychlejší přístup k vodě při výtvarném tvoření.

     Došlo k aktualizaci elektronických kontaktů s rodiči. 

     Po nástupu dětí začátkem školního roku jsme společně vytvořili pravidla soužití ve třídě, která
děti zvládaly bez větších problémů, pro starší z nich to znamenalo jejich oživení. Pravidla byla vše-
mi respektována již od začátku školního roku. 

     Z kraje podzimu se z naší třídy stala volební místnost a tudíž tomu musel být uzpůsoben její
provoz, který se ale po volbách vrátil do "běžných kolejí". Průběh celého školní roku ovlivňovala a
omezovala opatření spojená s pandemií a celý tento rok se stal zcela netradičním. Vzdělávací aktivi-
ty byly v závislosti na počasí a individuálních potřebách dětí realizovány ve venkovních prostorách
na čerstvém vzduchu. 

     Nosnými tématy pro tento školní rok byly pohádky. Téma třídního vzdělávacího programu pod
názvem ,,Žijeme v pohádce" bylo dobře zvoleno, bylo dětem blízké. Děti v průběhu roku prožily
pohádky O perníkové chaloupce, O pejskovi a kočičce, Jak sluníčko vrátilo pejskovi vodu, setkaly
se s kamarády Bobem a Bobkem. Dětem byl dán po celou dobu dostatečný prostor ke své hře, která
byla dominantou a prolínala všemi činnostmi. Společně jsme se učily všímat si problémů spojených
při soužití v kolektivu, vést je k jejich řešení, k pomoci mladším dětem, k rozvoji sebevědomí, své-
ho osobního ,,já". Předškolní děti jsme připravovali na vstup do školy, povzbuzovaly je k chuti k
učení a zájmu o poznání nového. Dítě s odkladem školní docházky bylo individuálně motivováno a
zdokonalováno ve všech oblastech předškolního vzdělávání.

     V průběhu celého školního roku byla dětem připomínána pravidla bezpečného chování a to při
pobytu jak ve třídě, tak i při pobytu na zahradě, při vycházkách. Pravidelně byla zařazována preven-
ce rizikového chování.

     Spolupráce s rodiči probíhala na dobré úrovni, komunikovali jsme s nimi osobně i formou e-mai-
lů. Vážili jsme si jejich pomoci při zajišťování drobného materiálu pro děti.

     Pro tento školní rok jsme se zapojili do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se  zvířátky",
jehož záměrem   bylo prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí, vzbuzovat v dě-
tech zájem o aktivní sportování, vest je k týmové spolupráci a přinášet radost z plnění úkolů.

     Další z projektů, do kterého jsme se chtěli zapojit, měl být "Celé Česko čte dětem", ale protiepi-
demiologická opatření tento plán zhatila, nebylo jej možno realizovat, proto jsme se rozhodli v něm
pokračovat další školní rok. 

     V časech, kdy to situace dovolovala, jsme na podzim v rámci školního projektu "Putování za
kapříkem", stihli navštívit místní sádky, kde děti mohly vidět různé druhy ryb. Na dvorku  Horácké-
ho muzea se nám podařilo  shlédnout  výstavu různých druhů jablek.  V zimním období,  v době
přísných epidemiologických podmínek, jsme za mimořádných opatření navštívili kino v prostorách
sálu kulturního domu. Mateřskou školu navštívilo divadlo Honzy Hrubce s pohádkou ,,O vytrvalém
princi".



     V tomto roce jsme se zapojili do několik soutěží a výstav. "Sněhulákova výzva" nám při stavění
sněhuláků dala zabrat, ale sněhu bylo letos dostatek, což se projevilo i ve velikosti námi posta-
vených sněhuláků. Další zimní výtvarné projekty byly "Zima, zima, zimička", "Zlatá lyže na papí-
ře". V rámci "Mozkohraní" předškoláci pro klienty - seniory domu  s pečovatelskou službou vyrobi-
ly sudoku a puzzle. Výstava prací v rámci tématu "Požární ochrana očima dětí" se opravdu povedla,
děti krásně promítly svoje představy do svých prací.  Výstava ,,Jaro", resp. výtvory dětí na tyto té-
mata,  byly prezentovány v prostorách školky,  ale  také   v  budově Městského úřadu,  kulturního
domu, či na videoportále Youtube.

     V zimě také proběhl v naší třídě karneval, kdy chlapci byli princové nebo rytíři a dívky princez-
ny. Děti měly rozzářené oči, nadchla je promenáda masek a plesový tanec ve dvojicích.

     V březnu školka osiřela..., z důvodu vládního nařízení byla zavřena, tedy bez dětí. V prostorách
školky nastalo nezvyklé ticho, komunikace s dětmi se přesunula přes internet v rámci distančního
vzdělávání. Pro všechny to bylo něco nového, nezapomenutelného. Nabídka aktivit pro děti byla ši-
roká, k tématům vycházejícím z TVP mohly výtvarně pracovat, tvořit v rámci pracovní činnosti,
byly jim posílány odkazy na zajímavé projekty na internetu, na zajímavé knihy, pohádky, básničky,
rozpočítadla..., bylo toho opravdu hodně ke spokojenosti dětí i rodičů, o čemž svědčily jejich reak-
ce. Hezkým nápadem s pozitivní zpětnou vazbou bylo hledání zajímavých míst v našem městě, kde
byla dětem zaslána fotografie místa, kterou mohly při vycházce s rodiči hledat, vyfotit selfie a zpát-
ky poslat do školky. Po celou dobu rodiče dětí posílali zprávy a fotografie jak se jim daří. Po školce
jim bylo smutno, i učitelkám se stýskalo.

     V květnu k radosti všech školka postupně najela na běžný provoz, byť některá opatření zůstala.
Ve spolupráci s Českým červeným křížem ve třídě proběhl projekt "Když Alenka stůně", při kterém
se děti seznámily a naučily, jak vypadá lidské tělo, jak volat na linku 155 a komunikovat s dispeče-
rem, jak a kdy použít obvaz, zastavit krvácení a začít resuscitovat.. V červnu jsme navštívili zvířát-
ka na rodinné farmě u Šaclů. Mezi klokany, lamy, poníky a dalšími zvířaty jsme strávili jeden z po-
sledních školkových dnů. Svátek dětí se na zahradě oslavil tancem, zahradními aktivitami, balón-
kovou dekorací a dobrotami. Nezapomněli jsme se také společně vyfotit . Foto nám vždy připomene
hezký okamžik ze školky, který bude nedílnou součástí našich rodinných alb :)

     Na závěr školního roku jsme se společně s rodiči rozloučili s předškoláky v kulturním domě, po-
přáli jim mnoho úspěchů ve škole a nezapomněli jim dát i něco na památku od nás, mateřské školy. 



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

14.09.2020 Třídní schůzky pro rodiče

09.10.2020 Putování za rybami – projektový den

05.11.2020 Úklid školní zahrady – hrabání, zametání

09.12.2020 Předání vánočního přání v DPS vyrobeného dětmi

21.12.2020
Účast dětí v projektu MAP Mozkohraní – výroba puzzle a sudoku 
pro seniory

21.12.2020 Vánoční posezení s dětmi u stromečku

21.12.2020 Pozdrav rodičům formou videa

22.01.2021
Sněhulákova výzva – stavění sněhuláka na zahradě MŠ – odesláno 
foto

únor  Prezentace prací v KD na téma Zima

12.02.2021 Účast v soutěži Zlatá lyže na papíře

12.02.2021 Divadelní představení v KD „O ztraceném princi“

16.02.2021 Masopustní veselí

12.02.2021 Divadlo Jana Hrubce v MŠ

01.03.2021
Zahájení distančního vzdělávání, MŠ uzavřena z důvodu 
Coronaviru

13.05.2021 Vyhlášení cvičného požárního poplachu

28.05.2021
První pomoc do školek, projekt Když Alenka stůně, pro 
předškoláky

01.06.2021 Svátek dětí

10.06.2021 Výlet pro předškoláky – ekologický výukový program

11.06.2021 Focení dětí

15.06.2021 Slavnostní rozloučení s předškoláky v KD

16.06.2021 Návštěva farmy na Betlémě



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

H.Lamková, J. Lamka, L. Koutná Káťa a škubánek

LIBREX podle bratří Grimů Perníková chaloupka

Emma Hůlová Žaloudek a Kaštánek

Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj

Ladislav Špaček Dědečku, ještě vyprávěj

Zuzana Pospíšilová Výlet do pekla

Jiří Kahoun U všech čertů

A. Nejedlá, K. Janáčková Medvědí Vánoce

Pavel Šrut Bob a Bobek na cestách

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Ivan Karas Jak se koulí sněhuláci

J. V. Pleva Budulínek

Jan Karafiát Broučci

Marie Fischerová - Kvěchová Pro naše děti a mámy

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce

Odfried Preussler Malá čarodějnice

Václav Čtvrtek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

Jan Lebeda Medovníček, Medulka a panenka Rózinka



         

Vycházka na malou farmu

Společně na jedné lodi :)



Když všechno kvete

Máme se tu všichni rádi



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: JITKA STARÁ

Chystá nám svačinky, vydává oběd a zajišťuje pitný režim.

Školnice: JANA PEJCHLOVÁ

Stará o naše postýlky a uklízí nám třídu.

 



   Třídní vzdělávací program Ježečci

 Povídala ježčí máma

Počet dětí ve třídě
2- leté 0
3- leté 3
4- leté 7
5- leté 11
6- leté 1
OŠD 1
SVP I  - IV. stupeň

národnost
Celkem 22

Učitelky:

Marie Kastnerová               

Bc. Jitka Dvořáková                    

Asistent pedagoga: 

Jana Kaštánková                            

V Nové Město na Moravě 01.09.2020



     V letošním školním roce navštěvovalo třídu Ježečků  11 dívek a 10 chlapců. Z celkového počtu 
bylo jedenáct předškoláků, jeden chlapec s odkladem školní docházky a jeden chlapec integrován 
již třetím rokem – stupeň IV.

     Ve třídě také působí asistentka pedagoga, bez jejíž podpory by přítomnost integrovaného chlapce
ve třídě nebyla možná.

     Celým školním rokem  jsme propojovali rozmanité činnosti do všech oblastí vývoje dětí. Děti se
učily pomáhat svým kamarádům a být k sobě navzájem ohleduplnější. Mladší děti se učily od star-
ších, kteří jim byly vzorem. Starší děti pomáhaly a byly oporou mladším dětem. Osvojily si sebeob-
služné návyky a celkově se snažily dodržovat společně stanovená pravidla. Užívali jsme si společně
různé akce, jako divadla, pohádky, projekty – jak jen to situace v letošním roce dovolila. Hojně bylo
zařazováno prožitkové a situační učení, dopravní a polytechnická výuka. Vše probíhalo hravou for-
mou, to proto, že hra je v životě dětí velmi důležitá.

     Adaptační období proběhlo ke spokojenosti všech. Děti se díky hravým aktivitám postupně se-
známily a zapojily do denního chodu mateřské školy. Společně jsme si hned na začátku vytvořili
pravidla, která dávala dětem jistotu.

     Prozkoumali jsme, co nám dává zahrada, pole, les, jak se mění barvy podzimu a voňavé plody.
Vnímali jsme přírodu a její dary všemi smysly. Děti se naučily pozorovat, co dělá vítr, déšť, mlha,
jak vzniká bláto a příroda se pomalu chystá na zimu. 

     Rozvíjeli jsme řečové schopnosti a jazykové dovednosti. Vedli jsme děti k odpovědnosti ke své-
mu 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 jsme děti k  orientaci v čase - den, noc, k poznávání hlásky na začát-
ku slova, k uplatňování tvořivosti a fantazie při estetických činnostech, k posilování prosociálního
chování ve vztahu k rodině,  vnímání a přijímání  základních  hodnot ve společenství rodiny.

     Na adventní čas jsme se moc těšili. Přišel k nám s nadílkou Mikuláš. Čekání na Vánoce nám
rychle ubíhalo, vyprávěli jsme si o lidových tradicích, dramaticky si ztvárnili vánoční příběh. Zařa-
dili jsme do programu vánoční focení dětí pro rodiče. Navštívili jsme stacionář Zdislava s vánočním
poselstvím. Děti s radostí tvořily a vyráběly dárečky pro radost klientů.

V zimním období  jsme se zaměřili na rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné moto-
riky, vedli jsme děti k osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu, k upevňování citových vztahů
k rodnému městu. V letošním roce si děti užily dostatek sněhu a zimních radovánek.

     Rozvíjeli jsme zájem o psanou podobu jazyka, fyzickou a psychickou zdatnost, vytvářeli základy
pro práci s informacemi - knihy, obrazový materiál, počítače. Podporovali jsme  pocit sounáležitosti
s přírodou, interaktivní a komunikativní dovednosti. Vytvářeli jsme základní kulturní a společenské
postoje. Dále jsme seznámili děti s řemesly a poznávali různé druhy materiálu. Vedli  jsme děti k
uvědomování  si významu lidské práce pro život člověka.

     Bohužel, tak jako v loňském roce chod našich životů ovlivnila Covid pandemie. Mateřská škola
byla uzavřena od 01.03.2021 do 09.04.2021. V době uzavření probíhala distanční výuka pro děti s
povinným předškolním vzděláváním. Od 12. dubna navštěvovaly MŠ  pouze předškolní děti. Ve tří-
dě Ježečků byly i děti z Myšek. Až teprve 10. května se  všechny děti mohly vrátit do školky. Po tak
dlouhé době se děti moc těšily na kamarády. Vzhledem ke stále přítomnému viru byla osvojována a
upevňována přísná hygienická pravidla. I přes tuto nucenou pauzu jsme se po návratu do školky
snažili vytvořit takové prostředí, které přispělo ke spokojenosti dětí. Věříme, že se nám to podařilo i



přes všechna opatření a omezení, které pandemie přinesla.
     V jarním a letním období  jsme posilovali radost z objevovaného, rozvíjeli ovládání pohybových
dovedností.  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 jsme děti k uvědomování si některých nebezpe-
čí. Hravou formou jsme vytvořili povědomí o bezpečném chování v silničním provozu, chodec,
cyklista -  hasiči, zdravotní služba.

     Děti si procvičily paměť, pozornost, představivost a fantazii.  Rozvíjely manipulační schopnosti
a kritické myšlení. Zaměřili jsme 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 pří-
rodou. 

     Poskytli jsme dětem dostatek  podnětů k vytváření a upevňování poznatků o letním období. K ci-
tové samostatnosti předškolních dětí. Seznámili jsme děti s existencí jiných kultur a založili ele-
mentární povědomí o mořském světě. Vedli jsme děti k ochraně přírody.  Na školní zahradě a na vy-
cházkách  se děti mohly dostatečně pohybově realizovat na čerstvém vzduchu a prožitkově se vzdě-
lávat. Byly zde také využity aktivity pro rozvoj a užívání enviromentálního vzdělávání. 

     V letošním školním roce se nám kvůli pandemii nepodařilo realizovat projekt Celé Česko čte dě-
tem. Byly také omezeny hromadné akce. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Požární ochrana oči-
ma dětí, kde se jeden z našich chlapců umístil v okresním a později i v krajském kole. Další chlapec
byl oceněn v soutěži Sněhulákova výzva. Protože se nemohla konat besídka pro maminky, vytvořili
jsme s dětmi video besídku, která maminky velmi potěšila. Na konci školního roku se nám podařilo
uskutečnit výlet pro předškoláky - Putování za studánkovou vílou. V letošním roce se také usku-
tečnilo společné focení dětí.  V červnu  proběhlo v KD  v Novém Městě na Moravě slavností vy-
řazení předškoláků  za účasti dojatých rodičů. Na závěr školního roku jsme si udělali v jedno slu-
nečné dopoledne na zahradě zábavný piknik pro celou třídu Ježečků.

     Díky dobré  spolupráci  s  rodiči  se  nám dařilo  všestranně děti  rozvíjet  a  připravovat  je  na
zvládnutí přiměřených nároků, které jsou na ně kladeny. Rozzářené dětské oči z úspěchů a nadšení z
konaných akcí  během školního roku nás naplňují  radostí.  V příštím školním roce se těšíme na
společné prožitky – snad již bez omezení.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

09/2020 Třídní schůzka pro rodiče

10/2020 Projektový den – Putování s kapříkem

10/2020 Podzimní dýňobraní

10/2020 Návštěva muzea, výstava jablek

11/2020 Svatomartinská třídní slavnost

12/2020 Návštěva Zdislavy – Vánoční přání

12/2020 Mikulášská nadílka

12/2020 Vánoční focení pro rodiče

12/2020 Kino v Kulturním domě – Honza a drak

01/2021 Sněhulákova výzva

01/2021 Zlatá lyže na papíře  - výtvarná soutěž

01/2021 Dodání výtvarných prací na výstavu MÚ

02/2021 Divadlo pan Hrubec – O vytrvalém princi

02/2021 Karnevalové rejdění

02/2021 Požární ochrana očima dětí – výtvarná soutěž

03/2021 Uzavření školky z důvodu covid pandemie

04/2021 Předškoláci Ježci a Myšky spolu

04/2021 Čarodějnické řádění

05/2021 Exkurze za králíky

05/2021 Natáčení videa pro maminky

05/2021 Cvičný požární poplach

05/2021 Projekt ,,Když Alenka stůně“

06/2021 Oslava dne dětí, návštěva mini Zoo

06/2021 Návštěva novoměstského mlýnku

06/2021 Výlet pro předškoláky, ekologický výukový program

06/2021 Slavnostní pasování předškoláků v KD

06/2021 Společné focení

06/2021 Piknik pro děti z Ježečků

06/2021 Slavnostní oběd s dárečkem



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Kateřina Chocholová Pohádky na dobrou noc

Ladislav Špaček Dědečku vyprávěj

Josef Zeman Dobrodružství veverky Zrzečky

František Nepil Makový mužíček

Kolektiv autorů Moje pohádková knížka

Jiří Kahoun Chumelení

František Nepil Štuclinka a Zachumlánek

Božena Němcová Povídám pohádku

Miloš Macourek Mach a Šebestová

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Zdeňka Šiborová Včelka Meduška

Eduard Petiška Pohádková babička



                                                          

       

 

                 

        

Dýňobraní

Karneval



                                             
                                             

                                             

           

             

   

            

První sníh

Zkoumáme přírodu



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: ALENA JELÍNKOVÁ

Chystá dětem svačiny, nápoje na zahradu, vydává obědy.

Školnice: JANA PEJCHLOVÁ

Má na starosti čistotu a úklid školky. Vzorně pečuje o naši zahradu.



   Třídní vzdělávací program   Myšky

Vesele a hravě, myšky žijí zdravě

Počet dětí ve třídě
2- leté 3
3- leté 5
4- leté 8
5- leté 7
6- leté 0
OŠD 0
SVP 0

národnost 0
Celkem 23

Učitelky:

Marie Gerišerová                                                   

Hana Martinková                                                  

                

V Novém Městě na Moravě:  01.09.2020



     V měsíci září nastoupilo do naší heterogenní třídy Myšek 23 dětí, z toho 12 chlapců a 11 děvčat.
Předškoláků bylo 7, jeden se během školního roku odstěhoval a v měsíci březnu nastoupila dvě
nová tříletá děvčata.

     Adaptace nových dětí proběhla jako každým rokem s menšími slzičkami při odloučení od rodičů.
V naší třídě jsme si společně s dětmi stanovili pravidla, která jsme po celý rok dodržovali. Pozi-
tivním jevem bylo, že se děti učily vzájemné ohleduplnosti jeden k druhému, pomoci i vzájemné
toleranci. Ve třídě se postupně vytvářela pohodová, klidná a kamarádská atmosféra.  Velkým příno-
sem pro tento školní rok se ukázaly dva projekty. Celé Česko čte dětem a  Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky. Oba projekty byly dětem velmi blízké a přitažlivé.

     Projekt Celé Česko čte dětem přiváděl děti k větší pozornosti a soustředěnosti, děti získávaly
kladný vztah ke knize, četbě i soustředěnému poslechu, rozvoji myšlenkového  a morálního zdraví
dětí.  Cílem  projektu  byla  podpora  předčtenářské  gramotnosti.  Při  prohlížení  ilustrací  děti  ob-
jevovaly nové poznatky a tím pádem rozvíjely i kladné komunikační dovednosti. Velmi oblíbená
mezi dětmi byla i dramatizace.

     Druhý projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se též těšil velké odezvě, jelikož jeho
cílem je pohyb , jako každodenní potřeba dětí, jako samozřejmá součást života.  Děti tak mohly roz-
víjet i respektovat svoje individuální předpoklady, měly radost a potěšení z pohybu, učily se překo-
návat překážky jak ve třídě, tak v přírodě i v terénu. Velice často bylo využíváno přírodního materi-
álu ( šišky, klacíky, kamínky, březové větve apod.) U dětí tak byla rozvíjena samostatnost přiro-
zených pohybových aktivit (chůze, běh, skok, házení, chytání ). Zařazeny byly i starší pohybové ak-
tivity – cvrnkání kuliček, skákání přes švihadla, hod míčem o zeď, kroužení obručí apod. Motivací
dětem byla zvířátka a hudba, nechybělo ani cvičení na nářadí a s náčiním. 

     Po celý školní rok nás v TVP provázely aktivity, tradice i zvyky 4 ročních období, které byly dě-
tem velice blízké.

     V průběhu celého školního roku jsme měli ztížené podmínky, kdy jsme museli respektovat a rea-
govat na různá nařízení vlády z důvodu coronaviru. Ze dne na den jsme byli nuceni z organizačních
důvodů jednat vzhledem k dané situaci. 

     Vzhledem k uzavření různých kulturních zařízení (KD, knihovna, muzeum...), jsme v zimě
denně  využívali  zimních  radovánek  (bobování,  stavby  ze  sněhu...)  Řešili  jsme  i  uzavření  Mš,
distanční výuku, úraz i nemoc obou paní uč., kdy předškoláci museli přejít na určitou dobu do třídy
Ježci. Po celý školní rok nás pedagogy v naší práci omezovalo nošení roušek, štítů i respirátorů. Vše
jsme zvládli, i když zpočátku s testováním a v měsíci květnu a červnu jsme se již sešli v naší třídě a
postupně jsme se mohli zúčastňovat společných akcí.

     I s letošním příchodem jara, které bylo oproti jiným rokům delší a chladnější, jsme využívali
delšího  pobytu  na zahradě  MŠ i  venku v přírodě,  kde  jsme plnili  zadané úkoly z  TVP, a  děti
prožitkem získávaly nové poznatky i vědomosti, což je nejlepší přípravou pro vstup dětí do 1. třídy.
Všechny věkové skupiny dětí průběžně po celý rok vhodně zvolenými činnostmi plnily přiměřené
úkoly vzhledem ke svému věku a jsou tak připraveny pro další příští rok.

     Loučíme se s 6 předškoláky, kteří nastupují od září do ZŠ, dalších 8 dětí odchází do předško-
lácké třídy do Zajíců v naší MŠ Žďárská. V naší třídě zůstává 8 dětí se kterými se těšíme na příchod
nových kamarádů v příštím školním roce.

     Za velmi vydařené akce naší třídy i v době coronaviru považujeme např.



Projektový den – putování za rybami, kdy naše paní uč. Gerišerová složila motivační písničku o
kapříkovi Bertíkovi, který nás provázel po celý týden a sdílel s námi poznatky ze života ryb .V zá-
věru týdne jsme se šli podívat na novoměstské sádky, kde pro nás měl pan  rybář připravené na po-
zorování  různé  druhy  ryb  v  kádích.  Kde  děti  pojmenovávaly  ryby,  mohli  si  je  pohladit  a  se-
znamovaly se s jejich způsobem života a jejich charakteristickými znaky. Závěrem si je mohli i na-
krmit.

     Rozdávání radosti – zpěv koled 
V době Vánoc , kdy děti rády dostávají dárečky a mají z nich radost, je vedeme i k tomu, že i ony
mohou samy svým přičiněním navodit radost druhým, zejména starším lidem. A tento záměr se nám
velmi podařil jak zpěvem koled, tak předáním vlastnoručně vyrobených přáníček starším spoluob-
čanů. Na naší cestě nás doprovázel náš věrný kamarád kapřík Bertík, kterého si děti samy vyrobily.

     Karneval
Vzhledem k daným podmínkám o neslučování tříd v MŠ, proběhlo karnevalové veselí pouze na tří-
dě. I tak si děti rej masek náležitě užily.

     MDD
Na oslavu MDD jsme společně celá třída vyrazili na náměstí na zmrzlinu. Při této příležitosti jsme
navštívili Horácké muzeum s Vírským mlýnkem a strašidelným podzemím. 

     Návštěva u soukromníka  s domácími zvířátky
Děti měly možnost pozorovat  život domácích zvířat, jejich obydlí, pojmenovat  je, seznámit se s
jejich potravou, poté si je nakrmit a také pohladit. Získaly tak nové poznatky  a vědomosti ze života
domácích zvířat i mláďat (například králíci, morčata, pes , kočka, slepice, kačeny…)

     Náš třídní výlet – návštěva soukromé ZOO
Vzhledem k pěknému slunečnému počasí jsme se také vydali podívat na exotická zvířátka  u nás v
Novém Městě. Měli jsme možnost pozorovat jejich obydlí, potravu, naslouchat zvukům zvířat, se-
znamovat se s jejich charakteristickými znaky. Tento výlet přinesl dětem spoustu poznatků a prožité
radosti.

     Myšičkové dopoledne 
Bylo to naše společné rozloučení jak s předškoláky, tak i s dětmi odcházejícími do předškolní třídy
zajíčků. Překvapení pro děti byla přednáška od sourozence dítěte ze ZŠ o životě včel. Užili jsme si
jak sportovního vyžití, koupání v našem bazénu, tak i tanec při hudbě a spousty dobrot od rodičů.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

15.09.2020 Třídní schůzka s rodiči

17.09.2020 Návštěva ČŠI v naší třídě

09.10.2020
Projektový den – putování za rybami, návštěva novoměstských 
sádek

04.12.2020 Mikulášská nadílka

10.12.2020 Rozdávání radosti – obdarování starších spoluobčanů

12.12.2020 Zapojení do soutěže – Zlatá lyže na papíře

16.12.2020 Vycházka k Betlému na náměstí

17.12.2020 Vánoční slavnost u stromečku.

22.01.2021 Sněhuláková výzva – stavby na zahradě Mš

12.02.2021 Divadelní představení v Mš – O vytrvalém princi

17.02.2021 Karnevalové veselí ve třídě

01.03.2021
Zahájení distančního vzdělávání, Mš z důvodu Coronaviru 
uzavřena

13.05.2021 Vyhlášení cvičného poplachu

28.05.2021 První pomoc do školek – Když Alenka stůně

01.06.2021 Oslava MDD – návštěva Horáckého muzea , zmrzlina

10.06.2021 Výlet pro předškoláky do Žďáru k Pilské nádrži

11.06.2021 Focení dětí

15.06.2021 Rozloučení s předškoláky v KD

25.06.2021 Slavnostní oběd s dárečkem

17.06.2021 Třídní výlet - návštěva soukromé farmy se zvířátky

21.06.2021 Pozorování domácích zvířátek u soukromníka

28.06.2021 Myšičkové dopoledne



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Karel Jaromír Erben Zlatá truhlice českých pohádek

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Václav Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

Václav Čtvrtek Jak čert hledal díru do pekla

Alena Melicharová Sněhulácké pohádky

Jiří Kahoun Chumelení

BoženaNěmcová, Karel Jaromír Erben Moje pohádky

Marta Chmelová Zlaté jablko

Jiří Kahoun Příhody včelích medvídků

Ondřej Sekora Čmelák Aninka

Jan Hostáň Švitořilky



Dramatizace pohádky O veliké řepě

Užíváme si MDD se zmrzlinou



V Horáckém muzeu

Zdravověda pro předškoláky



  Výlet pro předškoláky

Na sádkách



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Naše paní uklízečka a kuchařka: ALENA JELÍNKOVÁ

Chystá dětem svačiny, vydává obědy v naší třídě, připravuje nám na zahradu pití. Uklízí nám 
společné prostory ve třídě.





Třídní vzdělávací program Pohledec

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

Počet dětí ve třídě
3-leté 11
4-leté 5
5-leté 7
6-leté 1
OŠD 1

Celkem 24

Učitelky:

Mgr. Šárka Konečná a kolektiv   

V Pohledci: 01.09.2020

https://www.tvorilci.cz/9636-home_default/strom-se-zviratky-a-ptacky-33x33.jpg


     Tento školní rok byl velmi nestandardní. Z důvodu nemoci nemohla v září nastoupit paní uči-
telka Lenka Brázdová. Na její pozici přišla studující paní učitelka Tereza Krejčová. Třída dostála
příjemných změn v uspořádání nábytku a hracích koutků. 

     Školní rok začal a děti s učitelkami měly velké plány. Člověk míní Vesmír mění … Koncem října
onemocněla Covid paní učitelka Šárka Konečná. Ihned za ni nastoupila studující paní učitelka Mag-
dalena Šíchová. Krátce nato onemocněla Covid paní školnice Jana Vrabcová. Zastupovala ji paní
uklizečka Dagmar Zárevová a onemocněla Covid paní učitelka Magdalena. Náročnou situaci řešila
paní ředitelka pomocí zástupů: Kristýna Blažková, Martina Laštovičková. Od února nastoupila do
pohledecké třídy paní učitelka Hana Nováková. Po návratu paní Zárevové do městské školky pra-
covala na pozici školnice paní Mirka Slámová, dále paní Marie Vařáková a paní Anna Skoupilová. 
Štěstí nám přálo! Od 1. června se vrátila paní školnice Jana alias naše Jáňa.

     Mnoho času letos děti v pohledecké třídě nepobyly. Lockdown, karantény, omezení v podobě
vládních nařízení. Po krátkodobé docházce pouze předškoláků se vrátily v květnu do školky všech-
ny děti. Během nepřítomnosti dětí  proběhlo malování. Ze žluto žluté třídy a šatny jsou bílo zelené
(mátově zelené) prostory. Tuto změnu ocenili jak děti, tak jejich rodiče. Také přibylo mnoho věcí
pro radost dětí: nová sedací souprava se dvěma taburety, sestava bObles na cvičení a hru, koberec s
dopravní tématikou, dřevěná autodráha s auty . Pro dospělé nové křeslo, stůl, židle a plně automa-
tické espresso DeLonghi. 

     Tento  školní  rok byl  náročný celospolečensky.  Děti  si  vyzkoušely  nezvyklé  množství  vý-
chovných stylů, distanční výuku, čas bez kamarádů … a také radostný návrat do skupiny vrstevní-
ků, rodiče v roli učitelů, krásné jaro, výlety a loučení. Sedm z osmi předškoláků bylo pasováno na
školáky. Tři dívky a dva chlapci budou docházet do základní školy v Pohledci.

     Na začátku školního roku jsme si užili hlavně pobyt na zahradě, sklízení úrody - maliny, rybíz,
ostružiny, a také procházky do sadu, na louku, k lesu. Během podzimních měsíců se uklízela zahra-
da, uspávaly stromy, vycházky se přesunuly do obce - pozorování staveb v nové čtvrti a časté ná-
vštěvy  paní  školnice.  Samozřejmě  byla  zachována  bezpečnost.  Tradiční  Adventní  rozsvěcení
vánočního stromku na zahradě školy (akce pro celou obec), spojené s divadlem dětí a besídkou, mu-
selo být zrušeno. Děti si upekly cukroví, vyráběly a tvořily pro radost .
 
     Velkou slávou bylo představení Dřevěného divadla Jana Hrubce O vytrvalém princi. Když ne-
můžeme za kulturou, přišla ona za námi. Další tradiční pohledeckou akcí, kterou pořádají rodiče ve
spolupráci s třídou mateřské školy je nedělní karneval. Paní učitelky s dětmi vyzdobily třídu , všich-
ni si přinesli masky a těšili se ze společně trávených dní.

     Duben patří probouzení zahrady, čarodějnému setkání a k radosti malých i velkých opékání špe-
káčků. Díky bezpečnostnímu prořezu stromů na školní zahradě máme zásobu dřeva na několik let.
Během omezení provozu, které se vztahovalo pouze na docházku předškoláků, docházely do školky
i děti rodičů "klíčových profesí". 10. května se vrátily do tříd mateřských škol všechny děti. Paní
učitelky uspořádaly cvičný poplach podle hesla: "Kdo je připraven, není zaskočen." Rázem se mezi
dětmi vyrojili budoucí hasiči a zdravotníci.

     Červen přál výletům, zážitkům, setkáním, sportování a účtování. Společná fotka nám bude při-
pomínat, že jsme spolu byli, rostli a sdíleli dobré i to méně radostné. Předškoláci měli samostatný
výlet  Setkání  s  lesem.  Paní  školnice  se  ujala  role  průvodce  při  výletu na Pohledeckou skálu  a
domluvila setkání dětí s ovečkami a jehňátky. Po loučení s předškoláky v novoměstském kulturním
domě s krásnou prezentací fotografií, si děti odnesly knihu a CD. Další loučení proběhlo v páteční
podvečer na pohedeckém hřišti. Rodiče dětem uspořádali sportovní odpoledne. Za účasti rodičů,
prarodičů a dalších prokázaly děti svoji připravenost na školní povinnosti. Každý, teď už školák, si



odnesl tašku plnou dárků - školních potřeb. Také dobrý pocit, že jej s důvěrou posíláme do další
etapy poznávání, učení a vědění.

     Dojetí všech bylo hmatatelné. I my, zaměstnanci školy, nepřestáváme žasnout, jak čas letí. A
když už jsme u toho létání, přejeme všem "ptáčatům", která vyletí z hnízda pohledecké třídy, ať jim
svítí nad hlavami šťastné hvězdy. Budeme se vídat a radovat spolu s rodinami z jejich osobnostního
růstu.

     Připojujeme přání pro nás všechny. Buďme zdraví!  



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Třídní schůzka

Listopad Pečení martinských rohlíčků

Uspávání zvířátek

Prosinec Mikuláš v MŠ

Pečení cukroví

Adventní tvoření

Vánoční překvapení

Únor Dřevěné divadlo Jana Hrubce O vytrvalém princi

Karneval

Duben Čarodějný rej

Pálení čarodějnic

Květen Cvičný poplach

Červen Šipkovaná

Společné focení na zahradě, paní A. Čadková

Projektový den Setkání s lesem (pouze předškoláci)

Výlet na Pohledeckou skálu (celá třída)

Rozloučení s předškoláky v KD NMNM

Sportovní odpoledne v Pohledci, pasování předškoláků



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Arnold Lobel Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Ysenda Maxpone-Graham Pojďme si hrát, medvídek Pú

František Hrubín Špalíček veršů a pohádek

Miloš Macourek Mach a Šebestová

Václav Čtvrtek Rumcajs

Zdeněk Miler Krtek ve městě

Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka

Karel Franta Nejkrásnější pohádky o čertech

Clarke Moore Clement Příběh Santa Clause

Bohumil Říha Honzíkova cesta

František Nepil Štuclinka a Zachumlánek

Marie Kubátová Pohádky lesního pacholíčka

Antonín Šplíchal Adélka, Adámek a abeceda

František Nepil Makový mužíček

 



Podzimní vycházka

Vánoce přicházejí



Hry s autodráhou

Slavíme Den dětí



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Školnice a kuchařka: JANA VRABCOVÁ

Vydává svačinky a a obědy, k nim přidá milý úsměv protože má ráda děti a děti mají rády ji, je moc
milá a laskavá, stále usměvavá naše „Jáňa“. Vzorně se stará o naši přírodní zahradu, svým úklidem
provoní celou školku, moc nám pomáhá, můžeme se na ni vždy spolehnout.



Třídní vzdělávací program Housenky

I my malí dokážeme velké věci

Počet dětí ve třídě
2- leté 22
3- leté
4- leté
5- leté
6- leté
OŠD
SVP

národnost
Celkem 22

Učitelky:

Mgr. Iva Daňková                                                   

Bc. Radka Krejčí                                                  

              

Školní asistent: 

Olga Obrová                                                    

Ve Slavkovicích: 01.09.2020



     Letošní rok nám přinesl novou zkušenost, výchovu a vzdělávání dvouletých dětí. Přes velký zá-
jem byla ve Slavkovicích otevřena třída Housenek, která se nachází v přízemí.

     Do třídy byly nově přijata Bc. Krejčí Radka a Mgr. Daňková Iva, která byla přeložena z pra-
coviště MŠ Žďárská v NMNM. Ve třídě pracují dvě učitelky a školní asistent na poloviční úvazek –
Olga Obrová.

     Ve třídě je zapsáno 22 dětí, 10 dívek a 12 chlapců.

     Adaptace u dvouletých dětí probíhala obtížněji a byla velmi náročná celý podzim. Díky podpoře,
laskavosti a trpělivosti všech se naše děti postupně zapojovaly do všech činností odpovídajících
jejich věku a schopnostem.

     Vydařený podzim dával příležitost k pobytu na naší krásné školní zahradě, kde se děti setkávaly
se staršími kamarády ze třídy Mravenci. Děti si oblíbily hry s přírodninami, zkoumání rostlin a
drobných živočichů za pomocí zkušených starších dětí, které jim byly dobrým příkladem. První
velká akce pro ně byla hrabání listí a úklid zahrady, při které pomáhali a pozorovali práci paní
školnice. Snažili se odnášet listí a ostříhané větvičky na kompost. Část posbíraného listí využili na
výrobu housenky, které navlékali na provázek. Naše veškeré aktivity vycházely z přirozené potřeby
dětí – hry.

     V projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme využili zaměstnanců a četli dětem známé i neznámé
příběhy. První čtení bylo 14. září z knihy V. Tatarové O vlkovi a kůzlátkách. Cílem projektu bylo
zaměření se na mluvené slovo, jeho vnímání, naslouchání i porozumění. Dětem jsme pravidelně ve
školce četly. Proto věnovali knihám více pozornosti, častěji knihu prohlíželi a dokázali se soustředit
na čtený text.

     18. září nás navštívila Česká školní inspekce.

     Druhé čtení v rámci projektu bylo od H. Zmatlíkové Vařila myšička kašičku.

     Přes veškerá dodržování hygienických a epidemiologických opatření jsme realizovali spoustu
akcí, abychom dětem ve školce pobyt zpříjemnili.

     V rámci projektu Celé Česko čte dětem nám 9.11.2020 přišla paní uklízečka zpříjemnit čekání na
sv. Martina. Na zahradě na nás čekaly stopy (podkovy) od koníčka, po kterých si děti prošly cestu,
kudy přišel. Ve školce děti dostali dárek od tatínka - p. Klimeše, který každému vyrobil krásnou
podkovu pro štěstí.

     Poslední listopadový den nám přinesl první sníh a s tím první sněhové radovánky. Čekal nás také
vakuační poplach, kde se děti seznamují a nacvičují opuštění budovy při mimořádných situacích. V
adventním čase nás navštívil čert s Mikulášem, který dětem nadělil dobroty a ovoce. Všichni slíbili,
že se polepší. Uvidíme. Čert nám ukázal, jak se naučil číst ve škole a přečetl nám z knihy příběh
Čert a Káča.

     S příchodem adventu jsme si společně vyzdobily třídu i šatnu. S pomocí paní učitelky upekli
perníčky a nazdobili adventní věnec v šatně. Ve školce se vinula vůně jehličí a čerstvě upečených
perníčků.

     Čekání na Ježíška pro nejmenší bylo netradičné – dárky byly venku pověšené na borovici na
školní zahradě.  Děti  se s nadšením oblékaly a spěchaly se podívat,  co je tam čeká za dárečky.
Dostali novou stavebnici bObles, na kterou přispěli rodiče. Ve třídě každý dostal pod stromečkem



látkovou rybičku, kterou si odnesl domů. Klienti novoměstského DPS obdrželi dárek od dětí z MŠ
Slavkovice v podobě papírové kočičky a srdce s nápisem - máme vás rádi. Mnoho seniorů se v této
nelehké době potýká s problémy, které jsou spojeny s nuceným odloučením od svých blízkých. Vě-
říme, že jim takový pozdrav od těch nejmenších udělá radost. Další dvě srdíčka putovala do novo-
městské nemocnice na oddělení ARO a JIP a to lékařům, sestřičkám a celému personálu. Ty nej-
menší 2- leté děti jim na ně otiskly svoje ručky. Budeme doufat, že jim tento pozdrav bude povzbu-
zením v jejich nelehké práci.

     Po vánočních prázdninách postupně přicházely nové děti, které měly opět problémy s adaptací.
Po uplynulém pololetí začínáme pozorovat první pokroky dětí. Snaží se o komunikaci, u některých
se začíná rozvíjet slovní zásoba, změny pozorujeme i v kvalitě hry. Děti si velmi oblíbily pohybové
aktivity s hudbou, výtvarná tvoření a veškeré rituály.

     Třídu malých dětí přišly v prvním lednovém týdnu navštívit ,, Tři králové ‘‘.Byly to děti ze třídy
Mravenci v plášti a s korunou na hlavě s písničkou My tři králové. 

     Leden nám přinesl bohatou nadílku, která nám umožnila využít veškeré sezónní činnosti na sně-
hu. Při pobytu venku měly nejmladší děti možnost pozorovat děti z třídy Mravenci při experimen-
tování s barvou na sněhu - tvoření otisku podrážky bot. Společně s p. učitelkami děti vytvářeli le-
dové obrázky s přírodninami.

     Začátkem února byly týdenní jarní prázdniny. Po prázdninách se konal ve školce Karneval. Děti
si s pomocí paní učitelek vyrobili papírový potištěný klobouk a vyzdobili třídu. 

     Koncem měsíce února byla z důvodu pozitivního testu na Covid 19 třída Mravenci uzavřena a 
Krajskou hygienickou stanicí byla nařízena karanténa. Chodili pouze Housenky.

     Od  01.03.2021 vyhlášen vládou nouzový stav vzhledem epidemické situaci v ČR. Mateřská
škola  byla  uzavřena.  Od  12.04.2021  do  školky  chodili  pouze  předškoláci  a  děti  pomáhajících
profesí.

     Na konci měsíce dubna se ve škole uskutečnily Čarodějnice. Děti a paní učitelky se převlékly do
čarodějnického oblečení. Paní učitelka zapálila suché větve na zahradě, které děti v průběhu stihly
nanosit.  Potom všichni z bezpečné vzdálenosti sledovali zapálený oheň.

     V květnu nám do školky přijel zahrát loutkové divadlo pan Hrubec o Princezně na hrášku.

     1. června se ve školce slavil Mezinárodní den dětí. Od rána hrála na zahradě hudba, při které si
všichni společně zacvičili a zatančili. Děti plnily nejrůznější úkoly a za odměnu dostali polárkový
dort. V polovině měsíce nás přijel vyfotografovat pan Čadek z Nového Města na Moravě.

     Přestože byl tento školní rok neobvykle kratší, věříme, že jsme si společně strávené chvíle užili a
odnesli jsme si hodně nových zkušeností a příjemných prožitků. 



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

14.09.2020 Česko čte dětem. V. Tatarová – O vlkovi a kůzlátkách

20.09.2020 Česko čte dětem.  H. Zmatlíková – Vařila myšička kašičku

09.11.2020 Česko čte dětem. Paní uklízečka – Čekání na Martina

09.11.2020 Svátek sv. Martina – podkovy pro děti

15.11.2021 Dárky pro DPS, ARO a JIP

04.12.2021 Mikulášská nadílka

13.12.2021 Pečení perníčků

17.12.2021 Čekání na Ježíška

06.01.2021 Tři králové

16.02.2021 Karneval

12.05.2021 Loutkové divadlo – p. Hrubec – Princezna na hrášku

18.06.2021 Focení ve školce – p. Čadek

     



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Věra Tatarová O vlkovi a kůzlátkách

Helena Zmatlíková Vařila myšička kašičku

Bob Bampton Rok na vsi, Veselé říkanky

Jiří Žáček, Zdeněk Miler Krtek hádá, jak to je

Librex Moje první knížka

František Nechvátal V mámině náručí

Luboš Huml Nauč mě mluvit

Librex Kolo kolo mlýnský



Pečení perníčků. Vánoční atmosféra vrcholí.

Čekání na Ježíška netradičně – dárky zavěšené na borovici.



Přišel k nám Mikuláš s čertem. Copak nám donesl?

Podzim na zahradě – využití listí k výrobě housenky.



Masopustní karneval ve školce. 

Oslava MDD na zahradě. 



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: MARIE HÁJKOVÁ

Chystá dětem svačiny, vydává obědy pro MŠ i ZŠ. Stará se o pitný režim na zahradu.  

Školnice: MARIKA HLAVSOVÁ

Má na starosti čistotu a úklid školky. Pečuje o naši zahradu. 

   





Třídní vzdělávací program  Mravenci

 ROK s Ferdou Mravencem

Počet dětí ve třídě
2- leté
3- leté 11
4- leté 7
5- leté 5
6- leté
OŠD
SVP 1 x II. stupeň

národnost
Celkem 23

Učitelky:

Mgr. Jitka Novotná               

Mgr. Radka Augustýnková                           

Ve Slavkovicích: 01.09.2020



     Začátek školního roku 2020/2021 byl v MŠ Slavkovice ve znamení změn. Po více jak deseti le-
tech se, za přispění pedagogických, provozních zaměstnanců a široké veřejnosti, otevřela v patře
druhá třída pojmenovaná Mravenci. V přízemí vznikla třída dětí 2- letých, s paní učitelkou Mgr.
Ivou Daňkovou a nově příchozí paní učitelkou Bc. Radkou Krejčí, pojmenovaná Housenky. Věkové
složení třídy Mravenců je heterogenní, je zde zapsáno 23 dětí, z toho 10 dívek a 13 chlapců. Ve tří-
dě se sešlo nejvíce 3- letých dětí, a to 11, 7 dětí 4- letých a také 5 předškoláků. Změny též nastaly i
v personální oblasti. K vedoucí učitelce Mgr. Jitce Novotné byla do třídy přijata nově příchozí paní
učitelka Mgr. Radka Augustýnková.

     V průběhu měsíce září a října se děti adaptovaly na prostředí třídy, vzájemně se seznamovaly a
komunikovaly mezi sebou. Menší děti se postupně začaly zapojovat na kratší dobu do komunitního
kruhu a do společných her. Některé mladší děti měly zpočátku problém se odpoutat od rodičů a za-
členit se do kolektivu, v průběhu měsíce listopadu se však tento problém eliminoval. 

     Již na začátku školního roku jsme společně nastavili pravidla třídy, které poté děti nakreslily.
Zalaminovaná pravidla jsme společně rozmístili v prostorách třídy a šatny. Po celý školní rok byly
děti vedené k respektování a dodržování těchto pravidel. V průběhu celého roku byla dětem též
připomínána bezpečnost jak ve třídě, tak i při pobytu venku na zahradě MŠ i při vycházkách.

     Letošním školním rokem nás provázel Ferda Mravenec a jeho kamarádi. Společně s ním jsme se
vydali za poznáním a zkoumáním světa.  Snažili jsme se o vytvoření pohodového a podnětného
prostředí s dostatečným prostorem pro hru. Vzájemnou komunikaci jsme postavili na vzájemném
respektu  a  pochopení.  Děti  jsme  učili  všímat  si  problémů,  vést  je  k řešení  těchto  problémů,
k vzájemné pomoci, a to zvláště mladším dětem. Rozvíjeli jsme též  jejich sebevědomí a zdravé
sebeprosazování. Předškolní děti jsme připravovali po všech stránkách na vstup do školy, rozvíjeli
jsme u ni zájem o poznání nového, povzbuzovali jejich chuť k učení. Pravidelně jsme komunikovali
s rodiči prostřednictvím třídních e-mailů a zasílali jim informace a fotografie z dění v MŠ. Společná
třídní  schůzka  se  uskutečnila  na  začátku  školního  roku.  V lednu  se  uskutečnily  třídní  schůzky
nastavené dle věkových kategorií dětí. Tuto možnost využili pouze rodiče předškoláků. Rodiče si
též mohli kdykoli domluvit individuální konzultaci. Spolupráce s rodiči probíhala na dobré úrovni.
Veškeré problémy jsme se snažili řešit bezprostředně, rodiče byli pravidelně informováni o chování
a individuálních posunech ve vzdělávání dětí.

     V průběhu celého školního roku, v rámci prevence sociálně patologických jevů, děti  získávaly
poznatky a informace o nebezpečí spojeném s okolním světem, byly vedeny se mu vyhýbat a také
předcházet. Zhruba v polovině září nás v naší třídě navštívila ČŠI, které se líbilo, jak si dokážeme
hrát a pracovat. Velmi se jim také zalíbila naše školní zahrada. V listopadu a květnu jsme si též na-
trénovali evakuační poplach, při kterém jsme se seznámili a zejména nacvičili opuštění budovy při
nenadálých mimořádných situacích.

     Celým školním rokem nás provázely a obohacovaly výchovně vzdělávací činnost tyto projekty:
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - při kterém jsme rozvíjeli pohybové schopnosti a
dovednosti dětí v rámci individuálního i skupinového cvičení. Děti se učily cvičit na nejrůznějším
nářadí. Při cvičení též používaly tradiční i netradiční cvičební náčiní. Motivací a zároveň odměnou
jim byla radost ze zvládnutého pohybu a nalepení samolepky se zvířátkem za zvládnutí úkolu do
jejich deníku. Sportovní aktivity uvedené v těchto denících zde byly začleněné na základě vytvoření
věkových kategorií dětí.

     Celé Česko čte dětem - při kterém jsme se snažili v dětech probouzet kladný vztah ke knihám a
čtenému  projevu,  vštípit  lásku  k českému  jazyku.  Bohužel  jsme  museli  kvůli  nepříznivé
pandemické situaci omezit spolupráci s Městskou knihovnou NMNM a rodiči. Do tohoto projektu
se mám s radostí zapojila naše paní školnice Marika Hlavsová. V rámci tohoto projektu byly děti



seznámeny  s pohádkovým  příběhem  „Čekání  na  Martina“,  „Čert  a  Káča“,  „Tři  králové“,  „O
sněhulákovi, který chtěl vidět léto“. 

     Technické školky - kde jsme se přiměřeným způsobem, na základě věkových možností dětí,
snažili o rozvoj jejich představivosti, manuální zručnosti a tvořivosti při práci se dřevem, balzou a
dýhou.  V rámci  tohoto  projektu  se  nám podařili  vyrobit  například  ježečci,  hlavičky  Tří  králů,
sněhuláci, postava lyžaře, čarodějnice a také různě velké domečky.

     Vzhledem k virové  pandemii Covid 19 došlo k omezení různých aktivit pořádaných v ně i mimo
MŠ. V říjnu nás v rámci  projektového dne „Bezpečně v dopravě“ stihla  navštívit  na dopravním
hřišti školní zahrady Městská policie NMNM. Policisté dětem nastínili a ukázali, jak se bezpečně
chovat v dopravním provozu. Společnými silami, a to i za přispění dětí ze třídy Housenek, jsme
uklízeli  a zazimovávali  podzimní zahradu. Hrabali  jsme listí  a jehličí,  pomáhali  jsme také paní
školnici odnášet listí a ostříhané větvičky na kompost. 

     Listopad začal krásným slunečným počasím a my jsme tento čas trávili vycházkami do lesa, kde
jsme poznávali jeho dary a poklady. Ve středu 11.11.2020 k nám přijel Svatý Martin. Nikdo ho
neviděl, ale jeho kůň nám jako důkaz, že tu byl, zanechal na zahradě stopy svých podkov. Na konci
těchto stop bylo pro nás ponecháno i malé překvapení.  V průběhu měsíce listopadu jsme si  pro
klienty  novoměstského  DPS  a  také  lékaře,  sestřičky  a  ostatní  personál  oddělení  ARO  a  JIP
novoměstské  nemocnice,  jako  podporu  a  poděkování,  přichystali  dárky  v podobě  papírových
kočiček a ozdobených velkých srdcí. 

     V adventním čase jsme se pečlivě připravovali na příchod vánočních svátků a Ježíška. V pátek
04.12.2020 nás navštívil Mikuláš a čert s mikulášskou nadílkou. Děti si pro ně nachystaly básničky
a písničky s mikulášskou a čertí  tématikou.  Protože se tentokrát  neuskutečnilo zpívání  koled a
rozsvěcení stromečku u kostela, tak jsme se pokusili  udělat alespoň malou radost slavkovickým
občanů vánočním přáníčkem, které jsme osobně doručili  do schránek. Předvánočním časem nás
provázel adventní kalendář (vánoční punčošky zavěšené pomocí stužky na větvi) s úkoly, který nám
zpestřil  čekání  na Ježíška.  Netradiční  vánoční  nadílku  jsme tentokrát  měli  pověšenou na  jedné
z borovic  na  naší  školní  zahradě.  Ježíšek  nám  tímto  způsobem  dohromady  nadělil  cvičební
pomůcky bObles, které jsme si velmi oblíbili a často je využíváme při cvičení, sestavování různých
překážkových  drah  či  při  hře.  Na  každého  z nás  pod  stromečkem ještě  čekala  krásná  látková
rybička. 

     Po Vánocích jsme se vydali, převlečení za tři krále (Kašpara, Melichara, Baltazara), do třídy
Housenek zazpívat tříkrálovou koledu a popřát jim vše nejlepší do nového roku. Ke konci měsíce
ledna jsme se též zapojili do výtvarné výstavy dětských prací se zimní tematikou nainstalované do
Městské knihovny NMNM. Výstava byla vzhledem k probíhající pandemii nepřístupná veřejnosti, a
proto byl k jejímu zveřejnění pořízen video záznam. 

     Díky bohaté sněhové nadílce jsme si v lednu a únoru mohli pořádně užít sníh při pekáčování,
koulování,  při  stavění  sněhuláků,  při  experimentování  se  sněhem,  také  při  kresbách  do  sněhu
pomocí otisku barvy podrážkou boty či kresbou naředěnými barvami pomocí štětce a pipet. Špatná
pandemická situace nám letos ovlivnila i pořádání tradičního maškarního karnevalu v KD. Karneval
jsme si nakonec uspořádali sami ve své třídě. Společnými silami jsme si karnevalově vyzdobili naši
třídu,  šatnu  a  chodbu vedoucí  k  naší  šatně.  Náš  „Mravenčí  karneval“  jsme si  nakonec  všichni
společně užili. Krásně jsme si zatancovali i zasoutěžili. Děti si přinesly nádherné masky a všechny



se zapojily do karnevalových aktivit.  Již druhý den po karnevalu (19.02.2021), nás však čekalo
nemilé překvapení. Na základě výskytu pozitivního testu na COVID byla nařízena KHS ve třídě
Mravenců karanténa, na jejíž ukončení plynule navázalo celorepublikové uzavření mateřských škol
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, na základě pandemické situace. Od 01.03.2021
byla zahájena distanční výuka pro děti s povinným předškolním vzděláváním, těmto dětem jsme
každé pondělí zasílali úkoly ze všech oblastí předškolního vzdělávání. Všem dětem společně byly
pravidelně zasílány pozdravy a různé náměty, inspirace na tvoření a učení. Ke změně této situace
došlo až 12.04.2021, kdy se do MŠ mohly vrátit děti s povinným předškolním vzděláváním. Od
tohoto  dne  došlo  k opětovnému  otevření  třídy  Mravenců,  do  této  třídy  chodily  kromě  dětí
s povinným předškolním vzděláváním také  děti  rodičů  pracujících  v  rámci  IZS a  pomáhajících
profesích.  V tomto  menším počtu  děti  ve  školce  29.04.2021  oslavily  Čarodějnice.  Děti  a  paní
učitelky se převlékly za čarodějnice a čaroděje a společně si na zahradě MŠ zapálily oheň. 

     Necelý měsíc  poté se  také dočkaly ostatní  děti  a  od 10.05.2021 opět  mohly všechny děti
docházet do MŠ. Po tak dlouhé pauze jsme se setkali v hojném počtu a všichni jsme se těšili na své
kamarády a společné setkávání. Ve středu 12.05.2021 nás navštívil pan Hrubec se svým loutkovým
představením „Princezna na hrášku“. Všem se nám jeho vystoupení líbilo a velmi jsme si ho užili.
Počasí se nám začalo postupně umoudřovat, velmi chladné jaro postupně vystřídaly slunné a teplé
dny a  my jsme si  je  mohli  konečně užívat  při  procházkách po okolí,  při  hrách  a  pohybových
aktivitách, zkoumání a pozorování rostlin a živočichů  na zahradě MŠ. 

     Byli jsme velmi rádi, že nám též vyšlo počasí i na oslavu našeho svátku „Dne dětí“. Tento den
jsme si  všichni  společně  užili  při  hrách  a  různých soutěžích  na  naší  zahradě,  kde  jsme dětem
neopomenuli  přichystat  také  slavnostní  pohoštění.  Ve  čtvrtek  10.6.2021  jsme  se  s  předškoláky
vypravili do Žďáru nad Sázavou, kde jsme se v okolí Pilské nádrže zúčastnili projektového dne
„Putování  za  studánkou“.  Při  hledání  studánky děti  plnily  zábavné úkoly spjaté  s lesem a jeho
obyvateli. V úterý 15.06.2021 jsme se společně s rodiči a zástupci města rozloučili s předškoláky
v KD  NMNM  a  popřáli  jim  mnoho  úspěchů  ve  škole.  Každý  předškolák  prošel  nazdobenou
slavobránou, kde byl slavnostně pasován na školáka. Každá třída byla představena prostřednictvím
promítnuté foto prezentace, děti z jednotlivých tříd se rozloučily zazpíváním připravené písně. Na
památku na léta strávená v MŠ si děti odnesly knihu s věnování a DVD s foto prezentací. Závěrem
školního roku jsme si užívali procházky a výlety spojené se zkoumáním okolí,  využili jsme též
slunečného a teplého počasí k hrátkám s vodou na školní zahradě. Nezbývá než si společně popřát
krásné, prosluněné prázdniny plné zážitků a poté se pomalu začít těšit na nový školní rok, na to, co
hezkého nám přinese…



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

08.09.2020 Třídní schůzka

18.09.2020 Návštěva ČŠI

30.09.2020 Návštěva logopedické depistáže Březejc

12.10.2020 Projektový den v mateřské škole – Bezpečně v dopravě

09.11.2020 Projekt Celé Česko čte dětem – uklízečka – Čekání na Martina

27.11.2020 Projekt Celé Česko čte dětem  - čert – Čert a Káča

30.11.2020 Nácvik cvičného poplachu

06.01.2020 Projekt Celé Česko čte dětem  - Tři králové

21.01.2020
Projekt Celé Česko čte dětem – O sněhulákovi, který chtěl vidět 
léto

12.05.2020 Divadelní představení p. Hrubce – Princezna na hrášku

20.05.2020 Nácvik cvičného poplachu

10.06.2020 Projektový den – Putování za studánkou

15.06.2020 Rozloučení s předškoláky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Ondřej Sekora Knížka Ferdy mravence

Inka Ciprová Pavouček Provazníček

Jan Teufel Čertovské pohádky

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

František Hrubín Malý špalíček pohádek

Ondřej Sekora Kuře Napipi

Zdeňka Šiborová Jak se vodníček stal hasičem

Michal Černík Kykyryký, kohoutek má rád slepičku

Karin Stružková 50 hezkých českých pohádek



       

 Podzimní a adventní období v MŠ

      



Konečně jsme ve školce 18. 5. 2021

Nadílka vánočních dárků



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: MARIE HÁJKOVÁ

     

Školnice: MARIKA HLAVSOVÁ

Paní školnice se stará nejen o úklid celé  mateřské školy a Ukázkové přírodní zahrady, ale zapojila 
se do projektu Celé Česko čte dětem.


