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Mateřská škola Nové Město na Moravě,

příspěvková organizace

Drobného 299

592 31 Nové Město na Moravě 



Milé děti, vážení rodiče, přátelé mateřské školy…..

Právě držíte v rukou třetí  kroniku celé organizace. Z počátku trochu neohrabané a neučesané 
ptáče - to jsme o první kronice napsali - vyrostlo, a těší ho Váš zájem a pozornost. Najdete 
zde prezentace všech 14 tříd.  

Letos přibyla krásně barevná peříčka, kterými byl I. ročník Olympiády MŠ.

Milí čtenáři, děkujeme za Vaši přízeň. 

Na viděnou v roce 2022 - 2023.

Vaše i naše školka



   Třídní vzdělávací program Ježci

 S ježečkem krůček za krůčkem

Počet dětí ve třídě
3leté 12
4leté 6
5leté 5
6leté 0

národnost 1
Celkem 24

Učitelky:

Marie Kastnerová                ………………………………………..

Bc. Jitka Dvořáková                     ….……………………………………

V Nové Město na Moravě 1. 9. 2021



V  letošním  školním  roce  navštěvovalo  třídu  Ježečků  24  dětí.  Z  celkového  počtu  bylo  sedm
předškoláků. Jedna dívka s předčasným odchodem do ZŠ a jeden chlapec Ukrajinské národnosti.
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
starších, kteří jim byly vzorem. Starší děti pomáhaly a byly oporou mladším dětem. Osvojily si
sebeobslužné 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 formou, to proto, že hra je v životě dětí velmi důležitá.
Adaptační  období  proběhlo  ke  spokojenosti  všech.  Děti  se  díky  hravým  aktivitám  postupně
seznámily 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 svému
zdraví, k zvládání  jednoduchých sebeobslužných úkonů. Snažili jsme se vytvářet zdravé životní
návyky  a  postoje,  vytvářet  povědomí  o  mezilidských   a  morálních  hodnotách,  charakterizovat
podzim hlavními  znaky.  Vedli  jsme děti  k  orientaci  v  čase -  den,  noc,  k  poznávání  hlásky na
začátku  slova,  k  uplatňování  tvořivosti  a  fantazie  při  estetických  činnostech,  k  posilování
prosociálního chování ve vztahu k rodině,  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.  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
motoriky, 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. Proto
jsme s radostí zorganizovaly Zimní olympiádu Ježků. Užili jsme si i masopustní veselí.
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.
V zimních měsících byla celkově vyšší nemocnost dětí i učitelek.
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
nebezpečí.  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
přírodou. 
Poskytli  jsme dětem dostatek  podnětů  k vytváření  a  upevňování  poznatků o letním období.  K
citové  samostatnosti  předškolních  dětí.  Seznámili  jsme  děti  s  existencí  jiných  kultur  a  založili
elementární povědomí o mořském světě. Vedli jsme děti k ochraně přírody.  Na školní zahradě a na
vycházkách  se děti mohly dostatečně pohybově realizovat na čerstvém vzduchu a prožitkově se
vzdělávat. Byly zde také využity aktivity pro rozvoj a užívání environmentálního vzdělávání. 



V letošním roce  nám již  situace dovolila  organizovat  různé akce.  Zdařilou podzimní akcí  bylo
Putování za zvířátky, kde probíhalo společné setkání dětí, rodičů a učitelek. Zábavné hry a tvoření z
přírodnin.  V  klidných  jarních  měsících  jsme  navštěvovali  knihovnu,  shlédli  jsme  zajímavá
představení a vystoupení. V květnu jsme s dětmi připravili vystoupení pro maminky s tvořením,
které  mělo  nemalý  úspěch.  Na  konci  školního  roku  se  nám  podařilo  uskutečnit  výlet  pro
předškoláky.  Uskutečnilo se společné focení dětí.  V červnu v KD proběhlo v Novém Městě na
Moravě slavností vyřazení předškoláků  za účasti dojatých rodičů. Na závěr školního roku jsme si
udělali v jedno slunečné dopoledne na zahradě zábavný piknik pro celou třídu Ježečků. V letošním
školním roce jsme se opět zapojili do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem, do kterého
se aktivně zapojila většina rodičů. V průběhu roku jsme se také zapojili do několika výtvarných
výstav a soutěží, které jsme prezentovaly na webových stránkách školy.
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 nové
společné zážitky.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

září Výstava v městských lázních

21.9. Brigáda na zahradě s rodiči

24.9. Divadlo Na cestě

22.10. Celé Česko čte dětem

25.10. Projekt Hrátky se zvířátky

2.11. Knihovna

3.11. Ukázka dravců

4.11. Pohádka

5.11. Výstava Vůně medu

9.11. Celé Česko čte dětem

11 Výstava v městských lázních

11.11. Beseda s válečným veteránem

1.12 ZUŠ Večerníčky

14.12. Koledování Zdislava

16.12. Pohádka Vánoce aneb cesta do Betléma

17.12. Posezení u stromečku

18.1. Knihovna Čím budu

1.2. Sférické kino

8.2. Celé Česko čte dětem

22.2. ZUŠ řemesla

2 VV soutěž PO očima dětí

25.2. Masopust

3 VV výstava Městská knihovna

9.3. Otevírání přechodu

21.3. Muzikálek – pan Vojkůvka

23.3. Celé Česko čte dětem

31.3. První lekce plavání

12.4. Celé Česko čte dětem

22.4. Vystoupení ZUŠ ZR



27.4. Čarodějnický rej

2.5. Když Alenka stůně

3.5. Sportovní dopoledne

9.5. Besídka pro maminky

16.5. Celé Česko čte dětem

17.5. Atletický stadion

20.5. Cvičení s rodiči

24.5. Pozvání do ZUŠ NMnM

26.5. Olympiáda MŠ I. ročník

31.5. Celé Česko čte dětem

1.6. Focení třídy

6.6. Výlet pro předškoláky

9.6. 10 poslední lekce plavání



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Dědečku vyprávěj  L.Špaček

Pohádkový dědeček E.Petiška

Zvířátka z kouzelného lesa

Dášeňka, čili život štěněte

O chytré kmotře lišce J. Lada

Olin a lišky E.Petiška

Vánoce za dveřmi B.Vajsejtlová

Vánoční příběhy

Pohádky z pařezové chaloupky

Bob a bobek J.Pacovský

O hajném Robátkovi V.Čtvrtek

Pohádková babička E. Petiška

Bylo nebylo B.Němcová

Františkova kniha pohádek M.Kratochvíl

Malá čarodějnice O.Preussler

Vílí býlí R.Socha

Vodník Mokřálek Z.Šiborová



 

                   

Když Alenka stůně

 

Karneval



Velikonoce

            

Spolu            
                                                                                                                                                                



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Kuchařka: Alena Jelínková
Chystá dětem svačiny, nápoje na zahradu a vydává obědy.

Školnice: Jana Pejchlová
Má na starosti čistotu a úklid školky. Vzorně pečuje o naši zahradu.



   Třídní vzdělávací program Housenky

 I MY MALÍ DOKÁŽEME VELKÉ VĚCI

Počet dětí ve třídě
2leté 14
3leté 3
4leté 0
5leté 0
6leté 0
OŠD 0
SVP 0

národnost 0
Celkem 17

Učitelky:

Mgr. Marta Boukalová               

Silvie Kučerová

Školní asistenti:          Chůva:

Zora Janebová (1.9.2021 – 14.3.2022)          Pavlína Sedláčková (1.12.2021 – 30.6.2022)

Hana Skuhrovcová (1.9.2021 – 30.11.2021)

Ve Slavkovicích: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022

Opět se rok s rokem sešel a nastává každoroční bilancování. Je tomu tak i ve Slavkovicích.
Život  v  MŠ plyne  konstantně  z  roku na  rok  řízen  přirozenými  cykly,  ročními  obdobími,
zvyky, tradicemi, dispozicemi přítomných dětí a pedagogicky nastavenými záměry.
Do  nového  školního  roku  2021/2022  vstoupila  třída  Housenek  ve  zcela  novém kabátku.
Na nové zkušenosti se těšily nejenom děti, ale i nové paní učitelky, školní asistentky a chůva.
Třída je vybavena kuchyňkou, výtvarným, tělovýchovným, hudebním i čtenářským koutkem.
Děti zde mají k dispozici i terapeutický bazének, který je velmi vhodný pro tuto věkovou
skupinu.

Do třídy nastoupilo 14 dvouletých dětí a 3 děti tříleté. Počet dětí se v průběhu roku zvedl
na 19. Program, který nás doprovázel celým školním rokem se nazývá „I my malí dokážeme
velké  věci“.  Tento  program je  složen ze  čtyř  integrovaných bloků a vychází  ze  školního
vzdělávacího programu „Žijeme pod modrou oblohou“.

V  průběhu  celého  školního  roku  byla  dětem  připomínána  pravidla  bezpečného  chování,
a  to  jak  při  pobytu  ve  třídě,  tak  i  při  pobytu  na  zahradě,  či  vycházce.  Pravidelně  byla
zařazována prevence rizikového chování.
Dětem  byl  dán  po  celou  dobu  dostatečný  prostor  ke  své  hře,  která  se  prolínala  všemi
činnostmi.  Společně  jsme  se  učili  všímat  si  problémů  spojených  při  soužití  v  kolektivu,
s dopomocí vést k jejich řešení, k pomoci druhým, k rozvoji sebevědomí a svého osobního já.

V rámci  projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme využili  zaměstnanců a četli  dětem známé
i neznámé příběhy a pohádky. Snažili jsme se v dětech podporovat kladný vztah ke knihám
a čtenému projevu, umění vážit si českého jazyka a rozvíjet tak předčtenářskou gramotnost.

V  průběhu  roku  jsme  s  dětmi  trénovaly  také  evakuační  poplachy,  při  kterých  jsme
se seznámily a zejména prakticky nacvičily opuštění budovy při nenadálých mimořádných
situacích. Po celý rok jsme usilovali o vytvoření kladného vztahu k pohybu a k radosti z něho.

V prvním podzimním integrovaném bloku s  názvem „Pojďte s námi kamarádi“,  který byl
nelehký, ale přesto úspěšný se děti adaptovaly na prostředí třídy, vzájemně se seznamovaly,
poznávaly nové kamarády a komunikovaly mezi sebou. I nejmenší děti se postupně začaly
zapojovat na kratší dobu do komunitního kruhu a do společenských her odpovídajících jejich
věku a schopnostem. Některé nejmladší děti měly zpočátku problém se odpoutat od rodičů
a začlenit se do kolektivu. Díky podpoře, laskavosti a trpělivosti všech se v průběhu měsíce
listopadu podařilo tuto situaci eliminovat. Postupně jsme společnými silami utvořili příjemné,
klidné a bezpečné klima nejen pro naše malé kamarády.
Pozitivním jevem bylo i to, že se děti od počátku školního roku učily vzájemné ohleduplnosti,
pomoci a toleranci se staršími kamarády ze třídy Mravenců, se kterými se denně potkávaly.
V říjnu  jsme  byli  pozváni  do  moštárny  ve  Slavkovicích.  Dětem  bylo  názorně  ukázáno,
jak se vyrábí mošt z jablek, následně proběhla také malá ochutnávka. Návštěva se nám velmi
líbila.
Na přelomu října a listopadu se uskutečnily individuální třídní schůzky, které využily rodiče
nově příchozích dětí. Spolupráce s rodiči probíhala na dobré úrovni. V tomto období na nás
také  čekal  evakuační  poplach.  Seznámili  jsme  se  a  nacvičili  opuštění  budovy
při mimořádných situacích.
Dne  2.11.  se  nám  podařilo  uspořádat  pro  děti  a  jejich  rodiče  „Lampionový  průvod“
Slavkovicemi. Děti v doprovodu rodičů šly po vyznačené cestě, na které plnily připravené



úkoly. Po splnění všech úkolů na děti čekal balíček s překvapením a dobrotami. Na závěr bylo
pro všechny nachystané malé občerstvení.
V tomto měsíci nás také navštívilo divadlo Tygřík Petřík.
Po  celé  podzimní  období  jsme  navštěvovali  naši  krásnou  školní  zahradu,  kde  měly  děti
možnost prožitkovým učením pozorovat  přírodu kolem sebe,  zbarvující  se listí,  dozrávání
ovoce  a  zeleniny.  Všechny  tyto  dary  jsme  využili  k  vyrábění,  malování  a  ochutnávání.
Při pobytu venku jsme také upevňovali svoji fyzickou zdatnost – chodili, skákali, překonávali
různé překážky, jezdili na odrážedlech. 
První velkou akcí pro děti bylo hrabání listí a úklid zahrady, při které pomáhaly a pozorovaly
práci paní školnice. Snažily se odnášet listí a ostříhané větvičky na kompost. Část posbíraného
listí  jsme využili  na výrobu housenky a posbírané listí  jsme navlékali  na dřevěnou špejli.
To vše pomohlo dětem o něco lépe zvládat pobyt ve školce bez pláče.

Podzim se velmi rychle přehoupl a rozsvícením první adventní svíčky nastal čas adventu a my
jsme se postupně dostali do druhého integrovaného bloku pod názvem „Tajemství kolem nás“.
V tomto  adventním  čase  nás  navštívil  čert  s  Mikulášem,  který  dětem  nadělil  balíček
s  dobrotami,  ovocem a  drobnou  hračkou.  Děti  si  pro  ně  nachystaly  básničky  a  písničky
s  mikulášskou  a  čertí  tématikou.  Při  čekání  na  Ježíška  děti  plnily  úkoly  z  adventního
kalendáře a každý den se, při posezení u adventního věnce, dozvěděly něco nového. Tento čas
jsme  si  zpříjemnili  keramickou  dílničkou,  kterou  nám  ochotně  přijela  ukázat  maminka
z Nového Města n. M. V prosinci nás též navštívilo divadlo pana Hrubce s představením
„Vánoce aneb cesta do Betléma“. 
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. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na zdobení vánočního stromečku. Vnímání klidu,
užívání si přítomného okamžiku a vnášení klidu a míru do dětských duší bylo pro nás všechny
prioritou.

Po uplynulém pololetí jsme začali pozorovat první pokroky dětí v komunikaci, v rozšíření
slovní zásoby, a i v kvalitě hry. Děti si velmi oblíbily pohybové aktivity s hudbou, výtvarná
tvoření a veškeré rituály.

Třídu Housenek v prvním lednovém týdnu navštívily „Tři králové“. Byli to zaměstnanci naší
MŠ  v plášti,  s  korunkou  na  hlavě  a  s  písničkou  My  tři  králové…Tím  jsme  zakončili
nejkrásnější období roku – Vánoce.

Díky  bohaté  sněhové  nadílce  si  děti  v  lednu  a  únoru  pořádně  užily  zimní  radovánky.
Na zahradě MŠ stavěly sněhuláky, koulovaly se. Pro většinu dětí byla jízda z mírného kopce
novou  zkušeností.  Zpočátku  zůstaly  koukat,  když  paní  učitelka  sedla  na  kluzák  a  také
si  zkusila  sjet  kopeček,  ale  vzápětí  z toho  byly  hned  závody,  kdo  nejdál  dojede  nebo
se  po  cestě  nevybourá.  Lopatky  děti  používaly  nejen  k  vyhrnování  sněhu,  ale  i  k dělání
různých cestiček a labyrintů. Důležitou součástí tohoto bloku byla i péče o naše zimní ptáky.
Pravidelně jsme s dětmi chodily ke krmítku a dosypávaly zrníčka.
V tomto období také proběhl v naší třídě karneval. Společnými silami jsme si karnevalově
vyzdobili naši třídu, šatnu i celou chodbu. Všichni si přinesli masky, ve kterých si krásně
zatancovali, zasoutěžili si a těšili se ze společně strávených chvil.

Ve třetím bloku s názvem „Svět je plný barev“ jsme se s dětmi chystali přivítat přicházející
jarní dny. Společné čekání nám zpříjemnilo hudební vystoupení pod vedením Mgr. Vojkůvky.
V průběhu měsíce března postupně přicházely nové děti, které měly opět problémy s adaptací.



Tuto situaci se nám během dubna podařilo eliminovat.
V dubnu  k nám  na  návštěvu  zavítala  Městská  policie  z Nového  Města  na  Moravě.
Pan strážník  nám ochotně popsal  náplň  své práce  a  předvedl  i  pomůcky,  které  ve službě
používá. Některé si děti mohly vyzkoušet. V tomto období se nám také podařilo zorganizovat
exkurzi  do  hasičské  zbrojnice  ve  Slavkovicích.  Dětem se  výlet  moc  líbil.  Měly  možnost
si prohlédnout celý areál hasičské zbrojnice, všechna auta a hasičskou výzbroj.
Na konci dubna jsme si připravili společně čarodějnický týden plný her a přišlo i na výrobu
kouzelného  lektvaru.  Tento  týden  jsme  zakončili  symbolickým  upálením  čarodějnice
na zahradě MŠ.  V tomto období jsme opět trénovali evakuační poplach, který se nám vydařil.
Tím jsme úspěšně ukončili měsíc duben.

Zvesela jsme vstoupili do letního bloku s názvem „Je nám dobře na Zemi“. Většinu času jsme
trávili  venku.  S dětmi  jsme  začali  objevovat  nejen  prostředí  zahrady  mateřské  školy,
ale vyráželi jsme i na vycházky do lesů a luk v okolí Slavkovic. Procházky jsme využívali
k pozorování rozkvetlých stromů, keřů, rostlin a zkoumání života v trávě.
V měsíci květnu na nás čekaly hned dvě velké akce. První z nich bylo sportovní dopoledne na
fotbalovém stadionu v NMnM, kde na děti  čekaly hry a různé soutěže.  Druhou akcí  byla
Olympiáda, na kterou jsme s dětmi trénovali v průběhu celého roku určené disciplíny, pokřik
a hymnu. V tomto měsíci také proběhl zápis dětí do MŠ.
Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí. Na zahradě MŠ děti plnily nejrůznější úkoly a hledaly
zakopaný  poklad  s překvapením.  Každý  byl  odměněn  medailí  a  sladkým  zmrzlinovým
kornoutem. V úterý 21.6.  cvakla před školkou paní  fotografka svou spoušť pro společnou
fotku. Tato fotka nám bude připomínat, že jsme spolu byli, rostli a sdíleli dobré i to méně
radostné.  S dětmi  jsme  se  rozloučili  slavnostním obědem a  popřáli  si  pohodové  sluneční
prázdniny.

Spolupráce s rodiči probíhala na dobré úrovni. Komunikovali jsme s nimi osobně i emailovou
formou. Vážili jsme si jejich pomoci při zajišťování drobného materiálu pro děti.

Školní  rok  utekl  jako  voda,  přinesl  nám  spoustu  nových  zkušeností,  nových  vědomostí
a společných zážitků. Celým rokem nás provázela písnička „Housenka kouzelnice“.

Touto cestou bych ráda ocenila všechny malé „Housenky“ za jejich ohromnou vytrvalost, píli,
statečnost  a  odvahu  v  jejich prvním roce  v mateřské  škole  a  popřála  jim  pohodový  start
do dalších let.

Za třídu Housenky Mgr. Marta Boukalová, Silvie Kučerová.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Celé Česko čte dětem – pí Skuhrovcová (pohádka Popelka)

Individuální třídní schůzky pro rodiče v Housenkách

Říjen Exkurze do Moštárny

Listopad Vyhlášení cvičného požárního poplachu

Lampionový průvod s rodiči

Divadlo Tygřík Petřík

Prosinec Návštěva Mikuláše, čerta a anděla, nadělování dětem

Divadelní představení Hrubec – Vánoce aneb cesta do Betléma

Pečení vánočních perníčků, vánoční nadílka, posezení u stromečku

Leden Tři králové

Únor Sférické kino – Dědečkova farma

Celé Česko čte dětem – pí Janebová (pohádka Červená Karkulka)

Pruhovaný a puntíkový den

Den s veselými ponožkami

Karnevalové veselí – tance, soutěže, legrace a smích

Březen Zábavné hudební vystoupení pod vedením Mgr. Břetislava Vojkůvky

Třídní schůzka v Housenkách

Duben Keramická dílna – paní Šperlová

Návštěva Městské policie z NMnM

Symbolické pálení čarodějnic na zahradě MŠ, opékání Marshmallow

Vyhlášení cvičného požárního poplachu

Návštěva dobrovolných hasičů Slavkovice

Květen Sportovní dopoledne v NMnM na fotbalovém hřišti

Zápis dětí do MŠ

Celé Česko čte dětem – pí Sedláčková (pohádka O Šípkové Růžence)

Olympiáda

Červen Oslava Den dětí – hledání pokladu, stezka s úkoly na zahradě MŠ

Společné focení na zahradě MŠ, paní A. Čadková

Slavnostní oběd

Rozloučení se s dětmi, piknik

Celoročně Projekt „Celé Česko čte dětem“



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

A. Lobel Myška a pohádková polívka

Spol. Autorů O třech medvědech a jiné pohádky

A. Peisertová Pohádky babičky Kuličky

A. Peisertová Jak si hrají zvířátka

M. Černá 101 dalmatinů

S. Kadlec Sněhurka a sedm trpaslíků

J. Klingerová Dobrodružství s myškami

H. Ameryová Pavlínka a Vítek ze statku

I. Margerová Huňaté pohádky na dobrou noc

V. Čtvrtek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi

O. Preussler Malá čarodějnice

E. Stará A pak se to stalo!

M. Gulyáš Zimní pohádky

M. Gulyáš Pan Pohádka

V. Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky

B. Říha Honzíkova cesta

M. Těthalová Husa Líza

M. Rezková Kocourek Tulák Kotoulek

P. Horáček O myšce, která se nebála

R. Malý Bořek z lesa

M. Alexa Obejmi mě, prosím

M. Tetourová Moje první pohádky

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Lví král“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Sněhurka a sedm trpaslíků“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Kniha Džunglí“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Hledá se Nemo“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Aladin“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Kráska a Zvíře“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Petr Pan“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „101 dalmatinů“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Popelka“



J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Úžasňákovi“

J. Nováková Kouzelné audio pohádky – „Šípková Růženka“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Dumbo“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Toy story: príběh hraček“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Malá mořská víla“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Pinocchio“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Alenka v říši divů“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky – „Lady a Tramp“

L. Trojaková Kouzelné audio pohádky– „Malá dobrodružství medvídka Pú“

P. Zavřelová Kouzelné audio pohádky – „Na vlásku“

P. Zavřelová Kouzelné audio pohádky– „Robin Hood“

I. Březinová První čtení. Teta to plete.

A. Dudek Malované čtení

I. Gecková Liška Šiška



            Výroba „Housenky“ z listí

            Návštěva Moštárny - Slavkovice



       

             Karnevalové veselí – hry, tanec

             Den dětí – hledání pokladu, stezka s úkoly 



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: MARIE HÁJKOVÁ
Chystá  dětem  svačiny,  vydává  obědy  pro  všechny  děti  a  zaměstnance  MŠ  i  ZŠ,  stará
se o celodenní pitný režim.
Dále bychom chtěly poděkovat paní Jitce Staré, Zdence Jamborové a Evě Peňázové, které
se v průběhu školního roku u nás v MŠ prostřídaly. Vždy na nás byly usměvavé a s ochotou
vydávaly dětem obědy.

Školnice: BARBORA DIGRINOVÁ
Stará se o úklid a celkový provoz školky. Pečuje o školní zahradu.
Dále bychom chtěly poděkovat i paní Janě Pejchlové, která u nás též zastupovala.



Třídní vzdělávací program Krtci

NAVLÉKÁME KORÁLKY POZNÁNÍ

Počet dětí ve třídě
2leté 0
3leté 6
4leté 15
5leté 0
6leté 0
OŠD 0
SVP 1

národnost 1
Celkem 22

Učitelky:

Eva Tulisová
Marcela Bizoňová

Asistent pedagoga: 
Marie Balabánová  

   

V Novém Městě na Moravě 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022 

začal zcela nově.  Do naší třídy nastoupily 4 nové děti, z horní třídy Zajíci přešlo 7 dětí a to z
důvodu zřízení předškolní třídy.  Společně s těmito dětmi přestoupila i asistentka pedagoga
Marie Balabánová, která patří k integrovanému dítěti. V letošním roce nám odešla uklízečka
paní Dáša Zárevová na mateřskou dovolenou a nahradila ji paní Zdenka Jamborová.

Adaptace dětí probíhala velmi pozvolna. Některé nově přijaté děti se špatně odlučovaly od
svých rodičů. Ve třídě byla navozována pohodová atmosféra, byla nastavena pravidla třídy,
která  si  děti  dobře  osvojily.  Třídní  rituály  dávaly  dětem  jistotu  a  přispěly  k  utváření
společného komunitního kruhu. Po celý rok ve třídě probíhala velmi dobrá spolupráce mezi
všemi zúčastněnými včetně rodičů, kteří hojně zásobovali třídu nejen výtvarným materiálem a
pomůckami, ale i hračkami a knihami.

Třídní vzdělávací plán jsme nazvaly „Navlékáme korálky poznání“, jehož tematickými celky
byly „Hledáme korálky štěstí“, kde děti především poznávaly svoje prostředí ve třídě i jeho
okolí, poznávaly své kamarády, učitelky a nepedagogické pracovníky. V tomto celku jsme
dětem přiblížili  podzimní  období  a  jeho krásy  spjaté  s  ním.  Další  tematický  celek,  který
následoval,  měl  název „Pod sněhovou peřinkou“,  Prostřednictvím aktivit,  her  a  činnostmi
prožívaly děti předvánoční čas a těšení se na Ježíška.  Děti aktivně spoluprožívaly zvyky a
obyčeje tohoto období. Vnímaly všemi smysly, seznámily se s vlastnostmi zimní přírody, se
zimními sporty, uvědomovaly si důležitost péče o zvířata v zimě. Toto období jsme zakončily
karnevalem, kde se celá třída proměnila v hejno tučňáků :) a jeho veselím.

Třetí tematický celek „Jaro nese klíč, zima musí pryč“, nám dal vědět, že všechno kolem nás
se mění a proměňuje, svět je rozmanitý a pozoruhodný. Seznámil děti s lidovými zvyky a
tradicemi jarních svátků. Děti poznaly život domácích zvířat a připomněly si správná pravidla
chování v dopravních situacích.  Jaro nám přineslo po dvou letech, kdy nás covid pracovně
omezoval, besídku ke Dni rodin.  Děti s chutí nacvičily jarní pásmo tanečků, říkadel a básní s
pohybem.  Velký  potlesk  a  slzy  některých  rodičů  byly  zpětnou  vazbou  radosti  od  našich
milých  rodičů.  Toto  období  bylo  zakončeno  sletem čarodějnic  Žďárské  školky na  školní
zahradě,  kde  se  společně  pálila  čarodějnice,  kouzlilo  se,  tancovalo  a  lítalo  na  košťatech.
Poslední, čtvrtý tematický celek měl krásný název „Letem světem za sluníčkem“ a jak už
název  napovídá,  děti  se  seznámily  s  letním  obdobím  a  jeho  rozmanitostí.  Osvojily  si
dovednosti  k  podpoře  zdraví  a  bezpečnosti,  uvědomovaly  si  důležitost  mít  někoho  rád  a
prožívaly  společné  chvilky.  Nechybělo  společné  focení  :)  jako  vzpomínka  nejen  do  naší
kroniky, ale i do našich srdcí.

V  tomto  školním roce  jsme  se  zapojili  do  několika  výtvarných  soutěží  nebo  výstav  pro
podporu našeho města (městské lázně, knihovna, městský úřad), dále i karnevalovou výzdobu
nakreslených Mimoňů pro obec Bobrová. Zdálo se, že náš život po pandemii postupně vrací
do normálu, ale když člověk plánuje, Pán bůh se směje…Svět zasáhla další smutná událost na
Ukrajině a v důsledcích vzniklé události jsme považovali za samozřejmé, že přijmeme mezi
nás ukrajinské děti,  což se také stalo.  Závěrem roku k nám nastoupil  chlapec,  jako jeden
z mnoha  uprchlíků  válečného  konfliktu,  kterému  jsme  se  my  všichni  svým maximálně
možným  pochopením  snažili  ulehčit  jeho  začlenění  do  naší  třídy.  S radostí  můžeme



konstatovat, že chlapec si nás velmi rychle oblíbil, jím získaný pocit bezpečí a štěstí zavládl
v celé naší třídě…

V průběhu  celého  školního  ruku  se  nezapomnělo  na  bezpečnost  dětí  při  pobytu  v  MŠ a
důležitost hygienických návyků.

Předškolácká třída Zajíci  byla od září  obohacena o zřízení  nové multisenzorické místnosti
Snoezelen,  která  dětem  slouží  k  relaxaci  a  vnitřnímu  upokojení,  nabízí  příležitosti  ke
stimulaci, aktivizaci a rozvoji smyslů. Místnost vznikla za významné finanční pomoci rodičů
a  za  to  jim  právem  patří  poděkovat.  Snoezelen  je  navštěvován  dle  daného  rozpisu  s
integrovaným  dítětem,  ale  i  ostatními  dětmi  po  malých  skupinkách.   Místnost  probouzí
pozornost,  navozuje  pocit  pohody  a  uspokojení,  vyvolává  vzpomínky,  ovlivňuje  vztahy,
zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a
spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti dítěte.

V tomto školním roce se naše třída také zapojila do 3 projektů. Cílem projektu „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ bylo, aby se děti naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do
budoucna jako přirozenou součást života. Tento program byl rozdělen do tří věkových skupin
dle úrovně schopnosti dětí. K projektu nechyběla hymna „Sportujeme“, kterou při cvičení děti
zpívaly. Dalším projektem, do kterého jsme se v tomto roce nově zapojili, je „Celé Česko čte
dětem“,  a to za účelem podpory čtenářské gramotnosti,  budování  pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení, vytváření si kladného vztahu ke knize, rozvoji potřeby čtení
a  emocionálního,  psychického a morálního zdraví  dítěte.  V rámci  projektu jsme navštívili
městskou knihovnu a knihkupectví v Novém Městě na Moravě. Ve třídě jsme si vyrobili i
vlastní  knihu  pohádek.  Posledním  3.  projektem  naší  třídy  bylo  zřízení  technické  školky,
jejichž  cílem  bylo  hravou  formou,  přiměřenou  věkovým  možnostem  dětí,  podporovat  a
rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a verbální schopnosti.

Ve spolupráci s třídou Zajíci proběhl koncem roku v naší třídě projekt technické školky s
názvem ,,Kam, Karkulko malá, kam? " Hlavním cílem tohoto projektu bylo vyrobit  dřevěné
loutky k pohádce o červené Karkulce, která byla dětem formou jednoduchého představení
prezentována učitelkami. Po zhlédnutí motivačního představení byly děti vtáhnutyždo děje a
byl v nich vyvolán zájem o výrobu dřevěných loutek souvisejících s tématem pohádky, kdy
autorem těchto neopracovaných loutek byl loutkoherec Honza Hrubec, který se na projektu
významně podílel, za což mu patří poděkování, které od nás také uslyšel. Při výrobě loutek
nechyběly  doplňkové  činnosti,  kde  děti  mohly  zdolávat  překážkovou  cestu  lesem,  tvořit
bábovky v písku, tisknout  špuntem, proplétat  košíky a účastnit  se mnoha dalších činností
spojené s projektem. Nečekaným překvapením byla návštěva reportéra z televize. :)



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Třídní schůzka s rodiči

Výstava v městských lázních – obrázky draků

Brigáda s rodiči – úprava zahrady

Divadlo Na cestě Liberec – O Smolíčkovi

Říjen Návštěva malé ZOO farmy na Betlémě

Četba z projektu – Kvak a Žbluňk

Individuální schůzky s rodiči 3letých dětí

Malování vlčích máků - výstava

Podzimní hrátky se zvířátky s rodiči

Listopad Ukázka dravců na atletickém stadionu

Četba z projektu Kocourek Mourek

Divadlo Tygřík Petřík z MAP

Vůně medu v Horáckém muzeu

První pomoc Český kříž

Prosinec Hudebně výchovný program ZUŠ Večerníčky

Příchod Mikuláše

Výstava řemesel v Horáckém muzeu

Návštěva knihovny – Adventní čas

Divadlo H. Hrubce – Vánoce aneb cesta do Betléma

Vánoční posezení u stromku s nadílkou

Leden Návštěva místního kostela - Betlém

Výstava výtvarných prací na MÚ - Zima

Výstava v městských lázních – Sv.Valentýn

Únor Výtvarná hasičská soutěž

Sférické kino Putování přírodou

Individuální třídní schůzky pro rodiče 4-5letých dětí

Karneval - Tučňáci

Animals – četba trochu jinak

Březen Otevírání přechodu na ul. Sportovní



Četba z projektu – Jak šlo vejce na vandr

Zábavné hudební vystoupení s aktivním zapojením dětí

Třídní schůzka pro rodiče - společná

Návštěva malé farmy na Betlémě

Duben Četba z projektu – čtení trochu jinak, základy anglického jazyka

Čtení z projektu - Medvídek Pú

Návštěva záchranné služby

Den zdraví v nemocnici – pavilon chirurg.oddělení

Program – Písničky starých řemeslníků ZUŠ

Slet čarodějnic na školní zahradě

Cvičný požární poplach

Květen Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti SFK Vrchovina

Čtení z projektu – Čáp Čenda

Výtvarná soutěž IZS Svět očima dětí

Besídka ke Dni rodin

Návštěva atletického stadionu, seznámení se sportovními disciplínami

Olympiáda

Červen Fotografování dětí

Projekt Technické školky

Piknik



SEZNAM  PŘEČTENÝCH  KNIH

Budulínek J. V. Pleva

Kaštánek a Žaloudek E. Hůlová

Pohádky pro nemocné broučky P. Stančík

Kouzelná třída Z. Pospíšilová, D. Trsťan

Krtek a sněhulák H. Doskočilová, Z. Miler

Draka je lepší pozdravit aneb o
etiketě

D. Kralupperová, M. Kratochvíl

Krtkova dobrodružství Z. Miler, E. Petiška, H. Doskočilová

České pohádky B. Němcová, K. J. Erben

Četba volné literatury knihy dětí, úryvky z knih

Medové příběhy L. Brezovicová Šebeková

Medovníček, Medulka a 
Medulínek

J. Lebeda

Tři malé čarodějky O. Adamsová, E. Bolamová

Medovníček a jeho nemocnice 
pro zvířata

J. Lebeda

Honzíkova cesta B. Říha



Venku prší, ale nám to nevadí 

Slet čarodějnic



Podzimní hrátky

Karnevalové veselí



Naší provozní zaměstnanci, bez kterých to nejde :-)

Kuchařka: Jitka Stará
Školnice: Jana Pejchlová
Uklízečka: Zdena Jamborová



   Třídní vzdělávací program  Mravenci

 

ROK MEZI KAMARÁDY

Počet dětí ve třídě
2leté
3leté 8
4leté 10
5leté 5
6leté 0
OŠD 0
SVP 1 

národnost 0
Celkem 24

Učitelky:

Šárka Badalíková DiS             

Stanislava Mešťanová DiS.            

Ve Slavkovicích 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022
Jako v loňském roce byl i začátek školního roku ve znamení personálních změn. Do třídy
Mravenců nastoupily dvě nové paní učitelky, Stanislava Mešťanová DiS. a Šárka Badalíková
DiS.
V naší třídě,  která je heterogenní se sešlo 24 dětí,  15 chlapců a 9 dívek. Začátek nového
školního roku i  celé  pololetí  byl  pro nás  i  pro rodiče s  dětmi  náročnější,  vše bylo nové.
Program,  který  nás  doprovázel  celým  školním  rokem  se  nazývá  „Rok  mezi  kamarády“.
Tento program je  složen ze čtyř integrovaných bloků a vychází ze školního vzdělávacího
programu „Žijeme pod modrou oblohou“.
Pro děti jsme připravili nový vzdělávací režim činností, který spočívá v nabídce pěti stanovišť
ve  formě  „sovičkových“  úkolů.  Toto  je  jedna  z  podpůrných  činností  pro  hladší  vstup
do základní školy.

Naší  první  společnou akcí  byla  v  říjnu  návštěva  zdejší  moštárny,  kde  nám pan  Hudeček
vysvětlil a ukázal, jak se z jablek vyrábí mošt. Děti si mohly mošt i ochutnat.
Starší  děti  se  zúčastnily  plaveckého kurzu,  který se konal  v Městských lázních v Novém
Městě na Moravě,  kam jsme s dětmi od října do prosince pravidelně dojížděly linkovým
autobusem.
  
Na  začátku  listopadu  jsme  si  pro  rodiče  i  děti  připravili  lampionový  průvod,  kdy  děti
na jednotlivých stanovištích plnily dané úkoly. Cestu ke stanovištím jim lemovala světýlka,
která je dovedla až k cíli, kde na ně čekal dýňový odznáček a balíček s překvapením. Na závěr
bylo pro účastníky připraveno občerstvení a teplý nápoj. Další listopadový týden jsme shlédli
divadelní představení „Tygřík Petřík“.

Nastal čas adventu, období očekávání a začaly vánoční přípravy. Prostory celé naší školky
nám zdobily  výrobky s  mikulášskou,  vánoční  tématikou a  zněly  vánoční  koledy.  Příchod
Mikuláše, čerta a anděla byl zajištěn pedagogickými a personálními pracovníky. Děti byly
velmi  statečné  nebály  se  dát  si  „placáka“  s  čertem.  Díky  ochotě  jedné  maminky,
paní Šperlové, měly děti možnost vytvořit si z keramické hlíny kapříky, jako dárek pro rodiče.
V tomto předvánočním čase k nám zavítalo loutkové divadlo pana Hrubce, děti měly možnost
shlédnout  příběh  „Narození  Ježíška“.  Období  čekání  na  Štědrý  večer  jsme  si  zpříjemnili
tvořením  adventního  věnce,  povídali  si  o  vánočních  tradicích.  Nezapomněli  jsme  také
na pečení vánočního cukroví a vrkoče, který nám zdobil stůl. Další předvánoční činností bylo
zdobení živého stromečku tradičními slaměnými ozdobami a sušeným ovocem. Chtěli jsme
připravit  vánoční  dílnu  pro  rodiče  s  dětmi,  ale  kvůli  nepříznivým  epidemiologickým
opatřením to nebylo  možné.  Adventní  čas  nám zakončila  Ježíškova nadílka  plná hezkých
dárků.

Po  Novém  roce  nás  přivítali  Tři  králové,  které  opět  zajistili  pedagogičtí  i  personální
pracovníci.
V měsíci únoru jsme si s dětmi u nás ve školce vyzkoušely sférické kino, kde jsme shlédly
krátký film „Dědečkova farma“.
Karnevalový  čas  jsme  pojali  netradičně.  Děti  měly  za  úkol  přijít  v  pruhovaném



či  puntíkovaném  oblečení,  dále  s  rozdílnými  ponožkami  a  na  závěr  v  libovolné  masce.
Pro děti byly připraveny čtyři soutěže, kde upevňovaly svou tělesnou i rozumovou zdatnost.

Protože se předškolním dětem krátil čas ve školce, navštívili jsme společně zdejší Základní
školu,  kam  jsme  později  zavítali  na  ukázku  exotických  zvířat.  Děti  se  seznámily
se sklípkanem, želvou, ježkem pouštním a zmijí rohatou. Přijelo k nám i hudební divadlo,
kde si děti zazpívaly a zatančily s panem muzikantem.

Stejně jako v prosinci nás i v dubnu navštívila paní Šperlová s keramikou. Děti si vytvořily
dárečky  ke  dni  Matek.  Na  naše  pozvání  k  nám  přijel  pan  policista  z  Nového  Města
na  Moravě.  Ukázal  dětem  vybavení  auta  i  jeho  uniformy.  Měsíc  duben  jsme  zakončili
tradičním pálením čarodějnic.

Měsíc  květen  jsme  začaly  sportovně,  a  to  návštěvou mladých  fotbalistů  v  Novém Městě
na  Moravě,  kteří  si  pro  nás  nachystaly  spoustu  tělovýchovných  aktivit.  Velice  rády  jsme
přijaly nabídku od další maminky, paní Peňázové, která dětem ukázala a umožnila výrobu
mýdel. Mýdlo bylo dalším dárkem pro maminky k jejich svátku. Jedno z nejpovedenějších
představení nás čekalo, a to divadlo pana Krejčíka, které bylo zaměřeno na pravidla slušného
chování. Bylo zpracováno velmi zábavně a vtipně, proto se dětem velmi líbilo. Další akcí
byl výukový program „První pomoc do školky“, děti si musely přinést plyšáka, na kterém
se  naučily  obvazovat  a  zalepovat  možnou  ránu  na  těle.  Zkusily  si  i  resuscitaci.  Měly
také  možnost  si  nechat  namaskovat  zranění.  V tomto  týdnu  jsme  jely  do  Nového  Města
na  Moravě,  kde  jsme  navštívily  Městskou  knihovnu.  Tak  jako  jsme  tento  měsíc  začaly
sportovně, tak jsme ho i zakončily. Účastnily jsme se prvního ročníku sportovní olympiády,
kde jsme mohly předvést své tělovýchovné schopnosti na daných stanovištích, na které jsme
trénovaly celý rok.

V posledním měsíci  nás čekal  den dětí,  kdy jsme si  s dětmi udělaly piknik.  Děti  dostaly
zmrzlinu a překvapením pro ně bylo dětské šampaňské, které jsme si vychutnaly v přírodě.
Další týden předškoláci jeli na výlet na Tři Studně, kde se dozvěděly mnoho informací o vodě
ve Žďárských vrších. Ke konci měsíce nás ještě čekalo společné focení. Závěrečnou akcí bylo
slavnostní vyřazení předškolních dětí v kulturním domě v Novém Městě na Moravě, a piknik
na školní zahradě k ukončení tohoto roku. Dětem jsme popřáli hodně úspěchů ve školních
lavicích a prázdniny plné pohody.  Náš první společný rok s dětmi jsme ukončily zdařile
a  jsme  rády,  že  si  na  nás  děti  velice  rychle  zvykly  a  do  školky  chodily
s úsměvem. 
Díky podpoře a trpělivosti všech se děti snadno adaptovaly a vytvořily jsme si tak příjemné
a dobře fungující prostředí, plné důvěry.

Tento  rok  jsme  se  zapojily  do  projektů  „Cvičíme  se  zvířátky“,  „Celé  Česko  čte  dětem“
a „Technické školky“.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

13. 10. 2021 Návštěva místní moštárny

2. 11. 2021 Lampionový průvod

19. 11. 2021 Divadelní představení ,,Tygřík Petřík“

3. 12. 2021 Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

8. 12. 2021 Tvoření vánočních kapříků s p. Šperlovou

15. 12. 2021 Glazování vánočních kapříků

16. 12. 2021 Divadelní představení p. Hrubce ,,Narození Ježíška“

20. 12. 2021 Vánoční nadílka pro děti

6. 1. 2022 Návštěva Tří Králů

1. 2. 2022 Sférické kino ,,Dědečkova farma“

23. 2. 2022 Dětský karneval

16. 3. 2022 Návštěva ZŠ s předškolními dětmi

18. 3. 2022 Ukázka exotických zvířat

21. 3. 2022 Hudební představení

29. 3. 2022 Třídní schůzky

19. 4. 2022 Tvoření dárečků pro maminky z keramiky s p. Šperlovou

25. 4. 2022 Návštěva městské policie z Nového Města na Moravě

26. 4. 2022 Cvičný požární poplach

26. 4. 2022 Pálení čarodějnic

29. 4. 2022 Glazování dárečků pro maminky

3. 5. 2022 Sportovní den s fotbalisty v Novém Městě na Moravě

4. 5. 2022 Výroba mýdel s p. Peňázovou

6. 5. 2022 Divadlo Jana Krejčíka ,,Pravidla slušného chování“

18. 5. 2022 Výukový program ,,První pomoc do školky“

20. 5. 2022 Návštěva knihovny v Novém Městě na Moravě

26. 5. 2022 Sportovní olympiáda

1. 6. 2022 Den dětí – společný piknik

6. 6. 2022 Výlet Tři Studně s předškolními dětmi

21. 6. 2022 Společné focení



21. 6. 2022 Slavnostní vyřazení předškolních dětí

28. 6. 2022 Rozloučení se školním rokem - piknik



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Eduard Petiška Martínkova čítanka

Marek Bečka, Radek Beran, Vít Brukner Buchty a loutky

Ondřej Sekora Brouk Pytlík

Andrea Popprová Čekání na Vánoce

Zuzana Pospíšilová Pohádky pod polštář

Adrián Macho Gerda – příběh velryby

Astrid Lindgrenová Děti z Bullerbynu

František Hrubín, Jiří Trnka Malý špalíček pohádek

Michal Černík Kykyryký: Kohoutek má rád slepičku

Otfried Preussler Malá čarodějnice

Jiří Kahoun Včelí medvídci

Daniela Fischerová Pohádky z Větrné Lhoty

Romana Suchá Léčivé pohádky pro dětskou duši

Zdeňka Šiborová Včelka Meduška – pohádky z včelího úlu



Karnevalový den

Pálení čarodějnic



Výroba dárečků pro maminky s paní Šperlovou

Naši letošní předškoláci



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: Marie Hájková

     

Školnice: Barbora Digrinová



Třídní vzdělávací program Myšky

PUTOVÁNÍ S MYŠKOU

Počet dětí ve třídě

2leté 0

3leté 7

4leté 14

5leté 0

6leté 0

OŠD 0

SVP 0

CELKEM 21

Učitelky:
Marie Gerišerová

Hana Martinková

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022

Naše třída myšek zahájila svůj provoz v krásně vyzdobené třídě s počtem 21 zapsaných dětí ve
věkové kategorii 3-4 leté děti. Adaptace takto malých dětí byla velmi náročná, některé z nich si na
chod MŠ dlouho zvykaly, a i tak adaptační problémy přetrvávaly po celý školní rok. Průběžně se k
nám do třídy zařazovaly další 3leté děti,  dostaly jsme i  ukrajinského chlapce (předškoláka).  Na
konci školního roku měla naše třída počet 24 dětí.

Předvánoční čas nám zpříjemnil příchod Mikulášské nadílky, divadlo Honzy Hrubce „Vánoce aneb
cesta do Betléma“, vánoční posezení u stromečku s tradičními zvyky a obyčeji. Taktéž na Tři krále
jsme si užily ve třídě s vlastnoručně vyrobenými korunami a přáli si vše nejlepší do nového roku.
Během zimních měsíců si děti užívaly sněhové nadílky, stavěly sněhuláky i různé hradby, koulovaly
se,  dělaly  pokusy se sněhem.  Nezapomnělo  se  ani  na  krmení  ptáčků do krmítka  a  jejich  stálé
pozorování. Konec zimy jsme ukončili karnevalovým veselím ve společném průvodu, který prošel
celou naší MŠ.

Po  celý  školní  rok  jsme  se  připravovali  na  nadcházející  Olympiádu,  nacvičovaly  5  hlavních
disciplín – pětiskok,  hod do dálky, skoky v pytli,  překážkovou dráhu i  štafetový běh. Byla tak
rozvíjena sportovní všestrannost dětí  a radost z pohybu. V očekávaný den nás provázel maskot
klokan, který s námi prožíval příjemné chvíle našeho klání.

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do dvou hlavních projektů: Celé Česko čte dětem a Svět
nekončí  za  vrátky,  cvičíme se zvířátky.  Nadále  jsme průběžně,  pokud nám to situace  dovolila,
navštěvovali knihovnu a snoezelen ve třídě Zajíců v naší škole.

Jedna z mnoha vydařených akcí byl Čarodějnický den.
Koncem dubna  se  děti  z  naší  třídy  myšek zúčastnily  čarodějnického  veselí,  které  proběhlo  na
zahradě školky společně pro všechny třídy. Celým programem nás prováděly v krásných kostýmech
dvě  čarodějnice  Berta  a  Evelína.  Nejenže  si  malí  čarodějové  a  čarodějnice  přeříkali  naučená
zaříkadla a zazpívali čarodějnické písně, ale společně vařili polévku z hadích ocásků a plnili zadané
úkoly a hádanky. Nechyběla ani překážková dráha na cestě k pálení papírové čarodějnice, kterou si
děti předem společně vytvořily. Spoustu veselí a radosti si též užily při čarodějnickém tancování za
zvuku čarodějnické hudby z různých pohádek a oblíbené Saxany.

Mezi další úspěšné akce naší třídy patří vystupování dětí na veřejnosti:
Vystoupení dětí v DPS
V půli dubna v odpoledních hodinách se děti z naší třídy rozloučily se zimou a přivítaly jaro velmi
tradičně. Za zpěvu písní a říkadel vynesly ze školky vlastnoručně vyrobenou Morenu. Jejich cesta
směřovala  do DPS k babičkám a  dědečkům.  Děti  se  tak  mohly  přiblížit  prostředí  starších  lidí,
potěšit  je  a  obdarovat  sluníčky,  která  samy  vyrobily.  Pěkným vystoupením  s  jarním  pásmem,
písněmi, říkadly a tanečky udělaly radost všem přítomným lidem z DPS.

Vystoupení dětí v KD
Děti z naší třídy myšek se opět úspěšně předvedly se svým kulturním pásmem písniček, básní a
tanečků. Nadšení dětí a jejich rozjasněné tváře při vystoupení, byly maličkou kapkou radosti pro
lidi, kteří to bohužel nemají ve svém životě lehké a musí se potýkat se svým tělesným postižením.

Vystoupení ve Stacionáři Zdislava
S nacvičeným jarním vystoupením potěšily děti z myšek i klienty stacionáře Zdislava a vnesly jim
tak radost  do všedních dní.  Vykouzlily  jim úsměvy na tvářích a s  toužebným očekáváním jara
předaly vyrobená sluníčka. Již se všichni těšíme na další společné setkání…



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září

Výstava podzimních prací dětí v Městských lázních

Brigáda na zahradě MŠ

Poznávání okolí MŠ – Ztracený kamarád

Divadelní představení – O Smolíčkovi

Říjen

Návštěva domácích zvířátek u soukromníka

Projekt Čteme dětem – O kohoutkovi a slepičce

Putování podzimní krajinou – sběr přírodnin

Výstava Městské lázně - Vlčí máky

Odpolední akce pro rodiče - Podzimní hrátky se zvířátky

Listopad

Dravci – ukázka dravců

Projekt Čteme dětem – Kamarádi v kožíšku

Tygřík Petřík, divadlo Zdravíčko

Výstava medu

Projekt Čteme dětem O poslední vlaštovce

Prosinec

Hudební představení Večerníčky

Mikulášská nadílka

Projekt Čteme dětem Pam a Pum

Vánoční zvonění na náměstí

Divadlo H. Hrubce – Vánoce aneb cesta do Betléma

Vánoční posezení u stromku, zvyky a obyčeje

Leden

Putování – Tři králové

Projekt Čteme dětem – Pohádky na dobrou noc

Návštěva snoezelen

Tvoření dětských prací do městských lázní – Sv.Valentýn

Únor

Projekt Čteme dětem - Sněhuláček

Sférické kino Putování přírodou

Karnevalové veselí

Návštěva snoezelen

Dětské práce do hasičské soutěže



Březen

Účast na otevírání přechodu

Zapojení do soutěže Mimoni

Hudebně pohybové vystoupení p. Vojkůvka

Projekt Čteme dětem – Jarní pohádka

Návštěva snoezelen

Vystoupení dětí pro Zdislavu

Duben

Vystoupení dětí v DPS

Projekt Čteme dětem – Krtek a autíčko

Prohlídka záchranné služby

Návštěva snoezelen

Návštěva knihovny s programem Zvířata a jejich mláďata

Pásmo ze  ZUŠ - Stará řemesla

Čarodějnice na školní zahradě

Cvičný požární poplach

Květen

Fotbalové utkání na stadioně

Vystoupení dětí v KD pro lidi s ZTP

Projekt - IZS Svět očima dětí

Besídka ke Dni matek

Projekt Čteme dětem - Maminka

Olympiáda MŠ, 1. ročník

Návštěva snoezelen

Červen

Focení dětí

Oslava MDD

Návštěva knihovny s programem ke knize Klíč

Prohlídka Nového Města, Horácké muzeum -Vodní mlýnek

Návštěva Sportovní haly

Návštěva snoezelen

Projekt Čteme dětem – Ferda mravenec

Pohádka TŠ O Červené Karkulce

Piknik na zahradě MŠ s vystoupením dětí



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Nejkrásnější české pohádky Jana Eislerová

Moje pohádky Ivan Zmatlík

Kamarádi v kožíšku Jiří Kahoun

Pam a Pum Jana Šimková

Pohádkový dědeček Eduard Petiška

Pekelníci uličníci Zdeňka Šiborová

Dobrodružství veverky 
Zrzečky

Josef Zeman

Pohádky na dobrou noc A. Huber

Pohádka Budulínek   J. V. Pleva

Pohádkopsaní  pro klidné spaní Medvecová Lenka

Ferda Mravenec Ondřej Sekora



Hrátky se zvířátky



Příprava na olympiádu

Čarodějnické Myšky



Kulturní vystoupení v KD pro ZTP

Vynášení Moreny, loučení se zimou



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Uklizečka Zdenka Jamborová

Kuchařka Alena Jelínková



   Třídní vzdělávací program Zajíci

SPOLEČNĚ SI BUDEM HRÁT A
SVĚT POZNÁVAT

Počet dětí ve třídě
2leté 0
3leté 0
4leté 0
5leté 21
6leté 1
OŠD 1
SVP 1, IV. stupeň

národnost 0
Celkem 22

Učitelky: 

Mgr. Lenka Horáková

Šárka Tulisová, DiS.

Asistent pedagoga:

Martina Laštovičková

V Novém Městě na Moravě 1. 9. 2022



Školní rok 2021 - 2022 

začal ve středu 1. září.  Od letošního roku naši třídu navštěvují pouze předškoláci. Máme 22
dětí, z toho 11 dívek a 11 chlapců, 1 chlapec s SVP má paní asistentku, kterou je nově přijatá
paní  Martina  Laštovičková.  Paní  učitelky  zůstaly  stejné:  Mgr.  Lenka  Horáková,  Šárka
Tulisová, DiS.

V tomto roce jsme se opět zapojili do projektu: Celé Česko čte dětem.  Rodiče dětí chodí do
třídy číst dětem pohádky. Děti slyšely vybrané části z knihy Z deníku kocoura Modroočka,
respekt  budil  hlasem a svou vysokou postavou tatínek,  který četl  pohádky o Alibabovi  a
čtyřiceti loupežnících. Dětem se velice líbily pohádky o tom, jak se má správně smrkat, proč
si umývat ruce a poté příprava vlastní medicínky s maminkou, která pracuje v lékárně. Velmi
poučné bylo společné čtení  s rodiči  jedné holčičky o stromech. Děti  si nejenom poslechly
pohádky, ale také si potom mohly vyzkoušet, které stromy a plody poznají. A to přímo na
nasbíraných přírodninách. Dále děti slyšely úryvky z příběhu o velrybě Gerdě. Z této knihy
děti dostaly omalovánky a ještě si každý vyrobil svoji rybu, kterou si odnesl domů. Po četbě
z knihy Aladinova lampa si děti vyzkoušely opravdový nákup, mumraj a smlouvání na tržnici.

Na konci října paní učitelky nachystaly pro rodiče a děti odpolední akci nazvanou Podzimní
hrátky se zvířátky. Děti se sešly v atriu MŠ, společně si zazpívaly a vydaly se plnit různé
úkoly na školní zahradě. Skákalo se, běhalo, vozily se brambory, namotávaly se mrkvičky,
malovalo  se,  tvořilo  z přírodnin.  Odměnou  dětem byl  papírový  dráček  a  krásně  strávené
odpoledne.

Před Vánocemi jsme s dětmi nazdobily před školkou stromeček, navštívil nás Mikuláš, anděl
a čert.  Ve třídě jsme měli také stromeček, pod který nám Ježíšek donesl pro děti hezké dárky.
V lednu jsme navštívili  katolický kostel,  kde si  děti  mohly prohlédnout  dřevěný betlém a
vánoční výzdobu.

Na konci  září  k nám do školky přijelo  Divadlo na cestě,  které  dětem zahrálo  pohádku O
Smolíčkovi.  Děti  byly  vtaženy  do  děje,  zazpívaly  si,  zatancovaly.  Ze  žďárské  Základní
umělecké  školy  k nám přijeli  učitelé  s hudebním programem,  který  se  dětem velice  líbil.
Seznámily se s různými hudebními nástroji, učily se je pojmenovávat, poznávat podle zvuku.
V listopadu  jsme  byli  na  včelařské  výstavě  „Vůně  medu“,  kde  děti  shlédly  pohádku  o
včelkách, měly možnost si prohlédnout živé včely i s královnou. Dozvěděly se zajímavosti ze
života  včel.  Na  návštěvu  k nám  do  třídy  přišla  paní  z Červeného  kříže,  která  učila  děti
používat náplast, obvaz. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet masáž srdce. Viděli jsme představení
s názvem Tygřík Péťa, které nám zahráli herci divadla Zdravíčko z Třebíče. Toto vystoupení
bylo  velice  zdařilé.  Všichni  si  mohli  zazpívat,  zatancovat.  1.  února  se  konala  projekce
sférického kina, což bylo pro děti něco nového.

V únoru školkou prošel průvod masek. Měli jsme maškarní rej, byl totiž Masopust. Děti ze
všech  tříd  utvořily  dlouhého  hada  a  za  zpěvu písničky  prošel  celou  školkou.  Potom děti
v každé třídě měly různé soutěže a tanečky a samozřejmě na ně čekala odměna. Poslední
týdny v dubnu se začalo ve třídě čarovat. Dělali jsme různé pokusy. Vše vyvrcholilo 27. 4.,
kdy se konal  na  školní  zahradě  Slet  čarodějnic.  Děti  i  paní  učitelky  přišly  převlečené  za



čarodějnice,  čaroděje a kouzelníky.  Vařil  se čarodějný lektvar,  létalo se přes překážkovou
dráhu,  zpívalo  se,  čarovalo…  Každému  účastníkovi  přinesl  netopýr  sladkou  odměnu.
V prvním květnovém týdnu pro celou organizaci připravil  Sportovní fotbalový klub hezké
dopoledne na fotbalovém stadionu.  Děti  běhaly,  přeskakovaly,  podlézaly,  kopali  do míče,
hrály fotbal, soutěžily. Byly sice unavené, ale velice spokojené.

Do Klubíčka jsme chodili k paní Sobotkové na keramiku. Děti si vyrobily kachli s jablkem,
vánočního anděla, sněhuláka, velikonoční vajíčko. Pokaždé se děti velice na keramiku těšily a
z výrobků měly vždy ohromnou radost.

Téměř každý měsíc jsme chodili do knihovny, kde pro děti měla paní knihovnice nachystané
různé programy. Na podzim to bylo o zahrádce – co se na ní pěstuje, jak to vypadá, co se
s úrodou dělá.  Dále jsme slyšeli  příběh o špačkovi, který zapomněl létat,  ale nakonec vše
dobře dopadlo.  Před Vánocemi  jsme se seznámili  s různými tradičními  i  méně tradičními
vánočními zvyky. V době Olympijských her v Pekingu jsme viděli program o sportování –
děti si různé sporty zkoušely, některé se učily pojmenovat, říkaly, které sportovce znají. Další
program byl o řemeslech. Při jejich předvádění je děti poznávaly, seznamovaly se s různým
náčiním. Samozřejmě nechyběly hezké písničky a pohybové aktivity.

V květnu jsme navštívili Čističku odpadních vod v Novém Městě. Dozvěděli jsme se, jak vše
funguje,  jak se odpadní voda čistí  a do potoka odchází  čistá užitková voda. Protože bylo
hezké  počasí,  exkurze  se  nám líbila,  byl  to  pěkný  výlet,  na  kterém  nechyběla  dobrůtka
z batůžku. 

Další  exkurzí  byla  návštěva  Zdislavy,  kde  jsme  si  celý  stacionář  mohli  prohlédnout  a
obdivovali jsme krásné výrobky, které klienti vyrábějí.

Červen jsme začali oslavou Dne dětí, nechyběla zmrzlina na náměstí a již jsme se těšili na
výlet. Byli jsme na Třech Studních, kde pro děti připravily paní z Chaloupek hezkou naučnou
stezku ke studánkám.

Děti vyrobily v rámci projektového dne za pomoci pana Jana Hrubce krásné loutky k pohádce
Červená Karkulka, kterou paní učitelky s loutkami zahrály.

Jako  ukončení  projektu  Technické  školky  se  konalo  slavnostní  odhalení  sochy  Stromu
Technické školky, kterého se účastnili i rodiče a vše natáčela regionální televize.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

9. 9. 2021 Knihovna - Krtek a jeho kamarádi

22. 9. 2021 Divadlo na cestě - O Smolíčkovi

13. 10. 2021 Keramika

15. 10. 2021 Sportovní hala

20. 10. 2021 Celé Česko čte dětem

1. 11. 2021 Požární poplach

3. 11. 2021 Dravci

4. 11. 2021 Divadlo - Tygřík Péťa

8. 11. 2021 Výstava Vůně medu

9. 11. 2021 Knihovna - Jak Kamil neuměl létat

10. 11. 2021 Keramika

11. 11. 2021 Den válečných veteránů - beseda s vál. veteránem

16. 11. 2021 Alenka stůně - akce Červeného kříže

30. 11. 2021 Celé Česko čte dětem

1. 12. 2021 ZUŠ Žďár nad Sázavou

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka

9. 12. 2021 Knihovna - Paní Zima

10. 12. 2021 Výstava řemesel v Horáckém muzeu

16. 12. 2021 Dřevěné divadlo Jana Hrubce - Vánoční příběh

20. 12. 2021 Celé Česko čte dětem

5. 1. 2022 Keramika

13. 1. 2022 Knihovna - Zimní sporty

24. 1. 2022 Celé Česko čte dětem

28. 1. 2022 Sportovní hala

9. 2. 2022  Celé Česko čte dětem

21. 2. 2022 Celé Česko čte dětem

25. 2. 2022 Masopustní rej

25. 2. 2022 Sportovní hala

30. 2. 2022 Keramika



9. 3. 2022  Otevírání nového osvětleného přechodu

10. 3. 2022 Knihovna - Profese a povolání

16. 3. 2022  Návštěva I. ZŠ

18. 3. 2022 Sportovní hala

21. 3. 2022 Hudební program  

23. 3. 2022 Celé Česko čte dětem

25. 3. 2022 Sportovní hala

12. 4. 2022 Záchranná stanice - exkurze

13. 4. 2022 Knihovna - Jarní svátky

22. 4. 2022 Sportovní hala

27. 4. 2022 Požární poplach

2. 5. 2022  Alenka stůně - akce Červeného kříže

3. 5. 2022  Fotbalové dopoledne

9. 5. 2022  Knihovna - Ilustrace

16. 5. 2022 Čistička odpadních vod - exkurze

18. 5. 2022 Zdislava - exkurze

20. 5. 2022 Sportovní hala

24. 5. 2022 ZUŠ - ukázka jednotlivých oborů

1. 6. 2022 Den dětí - Putování s vodníkem

3. 6. 2022  Sportovní hala

6. 6. 2022  Výlet - Výprava ke studánkám

14. 6. 2022 Projektový den - výroba loutkového divadla - J. Hrubec

23. 6. 2022 Odhalení stromu technické školky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Jiří Šandera Co mě čeká ve školce

František Hrubín Dvakrát sedm pohádek

Marek Bečka Buchty a loutky dětem

Eduard Petiška Dětská čítanka

Jan Malík  Míček Flíček

Marie Kubátová Pohádky lesního ticha

Jiří Trnka Zahrada

V. Sutějev  Pohádky se zvířátky

Jiří Kahoun Příhody včelích medvídků

Jiří Kahoun Jak se mají včelí medvídci

Jiří Kahoun U všech čertů

Šárka Váchová Vánoční koleda

Václav Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky

Josef Lada O chytré kmotře lišce

A. Macho Gerda - příběh velryby

K. J. Erben Pohádky

Otfried Preussler Malá čarodějnice

Josef Čapek Povídání o pejskovi a kočičce

Ondřej Sekora Knížka Ferdy Mravence

 



         Celé Česko čte dětem

          Krátký odpočinek s jablkem během vycházky



          Zima nás velice bavila

          Slet čarodějnic mohl začít



Paní asistentka Martina Laštovičková

Paní kuchařka Jitka Stará, paní uklízečka Zdenka Jamborová, paní školnice Jana Pejchlová



   Třídní vzdělávací program Berušky 

 Cesta za dobrodružstvím

Počet dětí ve třídě
2leté 21
3leté 0
4leté 0
5leté 0
6leté 0
OŠD 0
SVP 0

národnost 1
Celkem 21

Učitelky:

Marie Havlíčková, DiS.

Bc. Milada Ondráčková 

Mgr. Soňa Šikolová 

           

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 – 2022
Do nového školního roku do třídy Berušek nastoupily nové dvouleté děti, na které se těšily
paní učitelky.  Třída je vybavena kuchyňkou, obchůdkem, výtvarným, tělovýchovným, hu-
debním i čtenářským koutkem. K dispozici měly děti i terapeutický bazének, který je pro tuto
věkovou skupinu nepostradatelný. První školní den mohl začít. Nastoupilo 17 dvouletých dětí,
kdy v průběhu roku docházelo k přesunům a doplnění dětí na kapacitu třídy – 22 dětí. Adapta-
ce probíhala obtížně a byla náročná. Díky pozvolné adaptaci se nám dařilo vytvořit příjemné a
kamarádské prostředí pro děti. Zaměřili jsme se na utváření třídních pravidel a poznávali jsme
nové kamarády. Díky podpoře, laskavosti a trpělivosti všech se naši nejmenší postupně zapo-
jovali do většiny činností odpovídajících jejich věku a schopnostem. Pozitivním jevem bylo,
že se děti učily vzájemné ohleduplnosti, pomoci a toleranci. Jako třída jsme se zapojili do
celoročního projektu „Celé Česko čte dětem“ a mohli se ho zúčastnit i rodinný příslušníci.
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. „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. Vhodně volenými činnostmi a
podnětným prostředím jsme se naučily všímat si každodenních 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.
S ohledem na epidemiologickou situaci, která byla spojena s onemocněním Covid 19 naše tří-
da procházela nelehkým obdobím, kdy jsme bojovali s nemocností, jak pedagogů, tak i dětí.
Toto nelehké období nás zužovalo až do jarních měsíců. I přesto se děti v zimních měsících
dokázaly radovat. Zažily jízdu na kluzácích a mnoho nevšedních zážitků zažily i na lyžích.
Pro děti byla zajímavá práce s lopatou, válení koulí a celkové tvoření a poznávání vlastností
sněhu.  Důležitou částí tohoto bloku byla nejen péče o lidské zdraví, ale zaměřily 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“ jsme se konečně všichni setkali se
svými kamarády ve třídě Berušek a čekali nás společná další dobrodružství. Láskyplně jsme
mezi kamarády přijali nového chlapce z Ukrajiny, který se díky dětské bezprostřednosti za-
členil  do kolektivu.  Společně  jsme oslavili  svátky  jara.  Zdárně  jsme zvládli  evakuaci  při
cvičném požárním poplachu. Letos jsme si s dětmi užili i pálení čarodějnic, kdy v doprovodu
písně a tance jsme společně upálili čarodějnici. 

Letní blok s názvem „Je nám dobře na Zemi“ jsme trávili převážně ve venkovním prostředí.
S dětmi jsme začaly objevovat nejen prostředí mateřské školy, ale vyráželi jsme i na vycházky
do okolních parků a luk v okolí Nového Města na Moravě. Vzhledem k věkové skupině dětí a
díky celoroční snaze nás všech jsme si mohli užít polodenní výlet na Tři kříže, který jsme si
všichni báječně užili. Celoroční snaha s dětmi zdokonalila jejich fyzickou zdatnost a vyvrcho-
lila na dětské Olympiádě, kterou si děti velice užily. 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 škole. Přejeme jim pevné vykročení do dalších let.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Schůzka s rodiči v Beruškách 

Říjen Celé Česko čte dětem – „Počasí“ knihovnice p. Milada Holečková 

Divadlo „Tygřík Petřík“

Listopad Dravci na atletickém stadionu

Slavnost sv. Martina – odpolední setkání s rodiči a dětmi s doprovodným
programem

Krabice od bot – darování vánočních dárků

Pečení svatomartinských rohlíčků 

Prosinec Návštěva sv. Mikuláše ve školce – nadělování dětem

Divadelní pohádka J. Hrubce – „Ježíškova cesta“ 

Vánoční slavnost

Leden Slavnost Tří králů

Sportovní dopoledne – lyžování 

Návštěva Městské knihovny – „Zimní sporty“ 

Projekt „Sbíráme hračky pro seniory“ 

Únor Hudební vystoupení ze ZUŠ Žďár nad Sázavou 

Hurá na karneval – masopustní průvod v MŠ 

Březen Břetislav Vojkůvka – muzikálové vystoupení 

Duben Sférické kino 

Celé Česko čte dětem

Květen Sportovní dopoledne SFK Vrchovina

Olympiáda 2022

Celé Česko čte dětem

Červen Třídní výlet 

Rozloučení s dětmi a rodiči 

Návštěva lesního klubu „Mraveniště“

Slavnostní oběd s dárečkem

Celoročně Projekt – Celé Česko čte dětem 



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Hana Doskočilová Dětem Zdeněk Miler a Krtek 

Zdeněk Miler, Josef Brukner Jak Krtek cestoval 

Josef Čapek Povídání O Pejskovi a Kočičce

Jiří Kahoun, Ivo Houf Včelí medvídci od jara do zimy 

František Nepil Štuclinka a Zachumlánek

Milada Motlová, Vlasta Baránková Povídám, povídám pohádku 

Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka 

Ladislav Špaček Dědečku vyprávěj 

Hana Doskočilová Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty

Božena Němcová Bylo nebylo. Pohádky pro nejmenší 

Viera Janusová, Katarína Škorupová O zlatém vajíčku a jiné pohádky 



Společné pečení rohlíčků na sv. Martina

Slavnost Tří králů 



Zimní lyžování

Olympiáda MŠ 1. ročník 2022



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: IVA HAVLÍČKOVÁ 
V průběhu školního roku se ve třídě Berušek prostřídalo  mnoho kuchařek,  které  s  láskou
připravovaly  dětem  svačinky  a  vydávaly  obědy.  V období  vzniku  kroniky  nám  s radostí
vypomohla paní Iva Havlíčková. 

Uklízečka: ZDENA HANYCHOVÁ
Má na starosti čistotu a úklid ve třídě Berušek. Její zálibou je zahrádka, o kterou s radostí
pečuje. Prostředí třídy je po její přítomnosti vždy čisté a voňavé. 



   Třídní vzdělávací program Broučci

JEDE VLÁČEK JEDE Z MEZE 

DO ČTYŘ STANIC BROUČKY VEZE

Počet dětí ve třídě
2leté 0
3leté 7
4leté 6
5leté 8
6leté 1
OŠD 0
SVP 1

národnost 0
Celkem 23

Učitelky:

Zdeňka Bábíková

Renata Karmazínová                             

Asistentka pedagoga: Stanislava Macciolli

V Nové Městě na Moravě: 1. 9. 2021



ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

V září  nastoupilo do MŠ 19 dětí.  Během roku pak ještě  přistoupily 4 děti.  S dětmi jsme
vytvořili  společná  pravidla  soužití.  Vedly  jsme  děti  k  dodržování  zdvořilostních  a
hygienických návyků a stanovených pravidel. Seznámily jsme děti s prostředím MŠ, okolím
města. Celým rokem nás provázela čtyři roční období. Učily jsme děti vážit si života ve všech
jeho formách,  k odpovědnému přístupu k přírodě i  životnímu prostředí  a  snažily  se o co
nejčastější kontakt s přírodou. 

V listopadu jsme se zúčastnili výstavy některých dravců. V rámci poznávání naše města jsme
zavítali i do Horáckého muzea a poznali, co se zde skrývá. 
Prohlédli jsem si i Mlejnek z Víru, místní Podzemí a seznámili se s různými pověstmi města.
Zavítali  jsme i  do arboreta,  kde se děti  seznámily  s  některými stromy, keři,  rostlinkami  i
bylinami.

Oslavou sv. Martina jsem přivítali zimu.
Vůně medu nás přilákala  do muzea.  Zde se děti  při  předvedené scénce dozvěděly něco o
životě včel. Od zapálených včelařů jsme obdrželi i odborné informace o životě včel, jak včely
chovat, pečovat o ně a o jejich důležitosti. 
Během listopadu jsem shlédli divadlo "Tygřík Petřík". Navštívili jsme místní knihovnu, kde
byl pro děti připraven vánoční program.
Těšení  na  Vánoce  umocnil  příchod  Mikuláše  v  doprovodu  anděla  a  čerta  a  mikulášská
nadílka. I divadlo s pohádkou "Anděl" v nás posilovalo těšení se na vánoční svátky. Po celý
advent jsem se věnovali tvoření a přípravám na svátky klidu a pohody.
Zavítali jsem do muzea na zimní výstavu známého malíře Josefa Lady. Během zimy jsme
využili  každé vhodné příležitosti  k zimním aktivitám a radovánkám. Karnevalovým rejem
jsem se se zimou rozloučili. 

S  příchodem  jara  jsem  zhlédli  hudební  vystoupení  pana  Vojkůvky.  Navštívili  jsem  naše
kamarády v 1. ZŠ a viděli něco z jejich výuky. Ve sférickém kině jsem sledovali pohádku o
zvířátkách.
Zavítali  jsem  do   muzea  na  velikonoční  výstavu  spojenou  s  tvořením.   Zapálením
"čarodějnice"  jsem definitivně  zahnali  zimu.  Využili  jsme každé chvíle  k  procházkám do
přírody, pozorovali jsme, co se kde změnilo s příchodem jara. Jak se příroda probudila ze
zimního spánku. V mokřadech a rybníčcích jsme sledovali žáby, od nakladení vajíček, přes
pulce až po žáby. Průběžně během roku jsem pozorovali život v mraveništi. 
V blízkosti  vody -  potoka,  rybníka jsem se učili  poznávat  rostliny,  léčivky,  stromy, keře,
živočichy, hmyz i některé ptáky. Za zvířecími kamarády jsem se zašli podívat na Šaclovu
farmu, kde děti viděly i méně často u nás chovaná zvířátka.
Pečovat  o  své  zdraví,  umět  ošetřit  ránu se  učily  předškolní  děti  při  představení  "Alenka
stůně".
 
Fyzickou kondici  jsme otužovali  při  sportovním odpoledni  na  fotbalovém hřišti,  kde  děti
plnily některé sportovní aktivity.
Navštívili jsme i malé kamarády z Lesní školky na místním koupališti,  kde nám předvedli
alternativní způsob pobytu v mateřské škole. 
Všichni jsem se dlouhodobě připravovali na velkou celoškolkovou akci - na olympiádu. 
K zakončení  školního roku neodmyslitelně  patří  i  školní  výlety.  Děti,  které  odcházejí  po
prázdninách do ZŠ cestovaly na Tři Studně - do krásné přírody, kde pro ně byl připraven
program. Náš třídní pěší výlet směřoval do přírody. "Cesta za pokladem" byla naším cílem.  
Slavnostním pasováním dětí na školáky jsme ukončili další školní rok.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

3.11.2021 Výstava dravců

9.11.2021 Svatý Martin

11.11.2021 Výstava medu

16.11.2021 Divadlo "Tygřík Petřík"

2.12.2021 Knihovna - Vánoce

3.12.2021 Mikuláš

6.12.2021 Divadlo "Anděl"

15.12.2021 Výstava Josefa Lady

25.2.2022 Karneval

14.3.2022 Hudební vystoupení p. Vojkůvky

23.3.2022 Návštěva 1. ZŠ

13.4.2022 Sférické kino

14.4.2022 Velikonoční výstava stvořením

29.4.2022 Čarodějnice

4.5.2022 Alenka stůně

12.5.2022 Sportovní dopoledne

19.5.2022 Návštěva Lesní školky

26.5.2022 Olympiáda

30.5.2022 Výlet předškoláci na Tři Studně

20.6.2022 Rozloučení s předškoláky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

V. Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

Z. Šiborová Včelka Meduška

Š. Váchová Chaloupka na vršku

J. Kahoun V Dlouhonosech zlobí čerty

I. Ciprová Pavouček Provazníček

J. Lebeda Zlatá kniha pohádek skřítka Medovníčka

H. Lamková Káťa a škubánek

A. a J. Munkovi Štaflík a Špagetka

J. Kahoun Příhody včelích medvídků

¨



V přírodě je stále co objevovat

Masopustní rej



              

              

             

Konečně sluníčko

To je krásy všude kolem



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: Helena Blažková

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

Uklízečka: Pavla Janová
Stará se o úklid školky.  Přispívá k zútulnění třídy pravidelným úklidem.

          

  



   Třídní vzdělávací program Koťata

S KOŤATY NA CESTÁCH

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

národnost 0
Celkem 23

Učitelky:

Mgr. Jaroslava Bílá               

Mgr. Jitka Novotná               

Asistentka pedagoga: Mgr. Miloslava Dvořáková

V Nové Městě na Moravě: 1. 9. 2021



ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

V průběhu celého roku jsme si s dětmi povídali o všech ročních obdobích, učili jsme se vní-
mat přírodu, která nás obklopuje i její rozmanitosti. Využili jsme bezprostředního kontaktu
s přírodou a na základě pozorování a poznávání vyjadřovali své názory, poznatky, myšlenky a
pocity.
V měsíci září jsme se seznamovali s prostředím a okolím mateřské školy i městem, navštívili
jsme novoměstské podzemí a prozkoumávali., co nám dává zahrada, pole les. Během celého
roku jsme se zapojovali do výstav v Městských lázních, městské knihovně. Podíleli jsme se na
podzimní výstavě na městském úřadu. Malovali jsme výkresy do různých výtvarných soutěží.
Velkým oceněním bylo umístnění ve výtvarné soutěži ,,Požární ochrana očima dětí“, kde jsme
získali druhé místo v okresním i krajském kole.
Nadcházející zimu jsme přivítali oslavou svatého Martina. Společně s rodiči jsme se vydali na
místní koupaliště, kde jsme plnili různé úkoly spojené s Martinem. V samém závěru za námi
přijel svatý Martin na koni a obdaroval nás zlatými penízky. Děti ve školce 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 vě-
novali tvoření. Děti vyrobily různé dárečky, kterými udělaly radost zaměstnancům městského
úřadu a klientům v chráněném bydlení. Pečovali jsme o své zdraví, zdokonalovali své pohy-
bové dovednosti. Povídali jsme si, co dělají zvířátka v zimě a starali se o ně. Užili jsme si bo-
haté sněhové nadílky ke sportování a experimentování. Společně jsme pak prožívat radost a
veselí v období masopustu.
V průběhu roku jsme navštěvovali výstavy v Horáckém muzeu i dětmi oblíbenou včelařskou
výstavu s tradiční pohádkou, kterou si připravily děti ze včelařského kroužku Bobrová. V Ho-
rácké galerii děti vyráběly dárek pro maminky v keramické dílně. Navštívili jsme i základní
školu, kam se šli podívat budoucí předškoláci. Využili jsme také nabídky městské knihovny.
Jejich naučně - zábavné programy, které si pro děti připravuje paní knihovnice, se těší veliké
oblibě.
S příchodem jara jsme objevovali barevnost zahrad, pozorovali, jak roste tráva, jarní květiny,
raší stromy a keře, vracejí se ptáci z teplých krajů. Přivítali jsme jaro a užili si velikonočních
svátků. Povídali jsme si o domácích a hospodářských zvířatech. Oslavili jsme svátek knihy,
povídali si jak pracovat s knihou, vyprávět příběhy, pohádky a některé pohádky jsme si i za-
hráli. Seznamovali jsme se s profesemi, které náležejí do integrovaného záchranného systému
a  navštívili místní hasiče. Krásný program si připravila i záchranářka z Českého červeného
kříže, ve kterém se děti naučily základy první pomoci. Dále jsme se seznamovali s některými
dopravními prostředky a společně jsme prožili radost a veselí z pálení čarodějnic. 
V závěru školního roku jsme oslavili den dětí dobrodružnou cestou, kterou si pro nás připravil
kapitán Kočičí pracka a uvědomili si, že jsme si všichni na celém světě rovni.  Užívali jsme si
pobytu venku, zažili spoustu legrace, využívali různorodé aktivity a volno časové činnosti.
Seznamovali jsme se s životem drobných a vodních živočichů. Společně jsme se vydali na vý-
let na Šaclovu farmu, užili si zvířátek, objevovali krásy přírody i našeho města. Ve slavnost-
ním tonu proběhlo rozloučení s dětmi, které odcházejí do ZŠ.  Na závěr jsme  bilancovali
- ,,Umíme se o sebe postarat?“,,Co už dokážeme?“,,Co všechno známe a víme?“,, Umíme vní-
mat svět kolem nás?“ 



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

23. 9. 2021 Prohlídka města, návštěva podzemí v Horáckém muzeu

11. 10. 2021 Podzimní výstava v Horáckém muzeu

21. 10. 2021 Projekt Česko čte dětem – pohádka Walt Disney - Švihadlo

3. 11. 2021 Dravci – naučný program, prohlídka

9. 11. 2021 Oslava svatého Martina – akce pro děti a rodiče

11. 11. 2021 Včelařská výstava, pohádka pro děti

15, 11. 2021 Beseda s válečným veteránem

16. 11. 2021 Divadlo o odvážném tygříkovi

18. 11. 2021 Projekt Česko čte dětem – návštěva sádek - pohádka o kapříkovi

25. 11. 2021
Projekt Česko čte dětem – pohádka Sandra Zlámalová – Neplechy čerta 
Zbrklíka

30. 11. 2021 Návštěva knihovny - program Adventní čas

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka

6. 12. 2021 Divadlo - Vánoční cesta do Betléma

16. 12. 2021 Návštěva výstavy v Horáckém muzeu – Zima, Betlémy

20. 12. 2021 Vánoční nadílka pod stromečkem

21. 12. 2021 Rozdávání radosti – MěÚ, chráněné bydlení

6. 1. 2022 Tříkrálové koledování

28. 1. 2022 Výlet na sjezdovku, Ski Arénu

21. 2. 2022 ZUŠ – program Letem světem

25. 2. 2022 Karnevalový rej

2. 3. 2022 Návštěva knihovny - program Zimní sporty

4. 3. 2022 Projekt Česko čte dětem – Jak praštit bacila?

11. 3. 2022 Projekt Česko čte dětem – Proč vlk šišlal

14. 3. 2022 Hudební vystoupení - Vojkůvka

23. 3. 2022 Návštěva ZŠ – s předškolními dětmi v prvních třídách

13. 4. 2022 Sférické kino – Začarovaný korálový svět

20. 4. 2022 Horácká galerie – výroba keramiky

21. 4. 2022 Návštěva knihovny – program Máme rádi zvířátka

29. 4. 2022 Pálení čarodějnic na školní zahradě



4. 5. 2022 Když Alenka stůně – naučný program o první pomoci

5. 5. 2022 Projekt Česko čte dětem – Tappi a podivuhodné místo

12. 5. 2022 Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti

24. 5. 2022 Koncert ZUŠ

26. 5. 2022 Sportovní olympiáda

30. 5. 2022 Výlet na Tři studně -

1. 6. 2022 Dobrodružná cesta kapitána Kočičí pracky

3. 6. 2022 Výlet na Šaclovu farmu

20. 6. 2022 Rozloučení s předškoláky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Eduard Petiška Pohádkový dědeček

Jan Malík Míček Flíček

Hana Lamková Káťa a Škubánek zase spolu

Marek Bečka Buchty a loutky dětem

Šárka Váchová Chaloupka na vršku

Jiří Kahoun U všech čertů

Božena Němcová Krakonošské pohádky

Václav Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

Jaromír Kincl Rákosníček a rybník

Václav Čtvrtek Říkání o víle Amálce

Eva Papoušková Kosprd a Telecí

Václav Čtvrtek Maková panenka a motýl Emanuel

Rudolf Čechura Příhody maxipsa Fíka

Karel Čapek Dášenka čili život štěněte

Ottfried Pressler Malá čarodějnice

Petr Mrázek Příběh elektřiny

Jiří Kahoun Příhody včelích medvídků

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Albatros Sladké sny, hezky spi



          

       Společně si rádi hrajeme a tvoříme, máme se rádi a jsme kamarádi

            

            

Ať je zima nebo mráz, zimu má rád každý z nás



             

Užíváme si karnevalového veselí, soutěží a tancování

      

Letní sporty ty jsou prima, sportovec je každý z nás



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka:  Eva Peňázová

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

Uklízečka: Zita Šiblová
Stará se o úklid. Pečuje o školní zahradu. Přispívá k zútulnění třídy pravidelným úklidem.



   Třídní vzdělávací program Křemílci

 Od podzimu do léta s Křemílkem a jeho kamarády

Počet dětí ve třídě
2leté 0
3leté 11
4leté 8
5leté 2
6leté 1
OŠD 1
SVP 1

národnost 1
Celkem 22

Učitelky:

Květoslava Jamborová                         

Olga Obrová

Asistent pedagoga: 

Martina Stará

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022

V měsíci září nastoupilo do naší třídy Křemílků 22 dětí z toho 7 chlapců a  15 děvčat. 
Polovina dětí k nám přešla ze Slavkovic ze třídy Housenek, předškoláci byly 3 a během 
měsíce dubna se k nám připojil tříletý chlapec a jedna dívka z Ukrajiny.  Pro nás všechny to 
byla nová zkušenost, jak pro děti, tak i pro nás pedagogy. Učili jsme se, jak komunikovat s 
dítětem jiné národnosti, mentality a odlišným jazykem. Ve třídě působí asistentka pedagoga je
velkým přínosem při práci s dětmi.

Adaptační období proběhlo ke spokojenosti všech. Děti se díky hravým aktivitám postupně 
seznámily a zapojily do denního chodu MŠ. Společně jsme si hned na začátku vytvořili 
pravidla, které dávaly dětem jistotu. 

Celým školním rokem nás provázel třídní vzdělávací program Od podzimu do léta s 
Křemílkem a jeho kamarády, který je složen ze čtyř integrovaných bloků a vychází ze 
školního vzdělávacího programu Žijeme pod modrou oblohou.

Během  podzimních  měsíců  jsme  navštívili  místní  knihovnu,  kde  byl  pro  děti  připraven
podzimní program, výstavu dravců, shlédli jsme divadlo "Tygřík Petřík" a vůně medu nás
přilákala do muzea s pohádkou. 
Oslavou sv. Martina jsme přivítali zimu a děti se seznámily s lidovými tradicemi.
Jako třída jsme se zapojili do celoročních projektů: 
Projekt „ Celé Česko čte dětem“ do tohoto projektu jsme zapojili i rodiče, kteří nám chodili
předčítat jimi vybrané knihy. 
Projektem  „ Cvičíme se zvířátky“, v rámci projektu jsme s dětmi cvičili,  jak ve třídě tak
venku.
Na adventní čas jsme se moc těšili, přišel k nám s nadílkou Mikuláš a shlédli jsme vánoční
pohádku „ Anděl“. Po celý advent jsme se věnovali tvoření a přípravám na svátky klidu a
pohody.
V letošním roce si děti užily dostatek sněhu a zimních radovánek. V prvním lednovém týdnu 
nás přišli navštívit „ Tři králové“. Masopustní veselí nás provázelo přípravami na jeho 
závěrečné vyvrcholení celým týdnem.

S  příchodem  jara  jsme  zhlédli  hudební  vystoupení  pana  Vojkůvky,  navštívili  jsme  naše
kamarády v 1. ZŠ a viděli něco z jejich výuky. Ve sférickém kině jsme sledovali pohádku o
vesmíru i návštěva novoměstských hasičů stála za to. Také jsme trénovali na Olympiádu -
štafetový běh, skoky do dálky, skákání v pytlích, hod na cíl... na kterou jsme se moc těšili.
1.června jsme oslavili Mezinárodní den dětí – Křemílek si pro děti připravil bojovou hru s
návštěvou soukromé ZOO. Předškoláci se zúčastnily tradičního výletu na Tři Studně a jejich
poslední  školní  rok  byl  zakončen  slavnostním  pasováním  na  školačky.  Celá  naše  třída
podnikla dobrodružnou výpravu za pokladem.

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



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

12. 10. 2021 Projekt Celé Česko čte dětem – „ Ti otravní králíci“

19. 10. 2021 Návštěva knihovny – program Veselá zahrádka

03. 11. 2021 Dravci – naučný program, prohlídka

09. 11. 2021 Oslava svatého Martina – akce pro děti a rodiče

11. 11. 2021 Včelařská výstava, pohádka pro děti

15. 11. 2021 Beseda s válečným veteránem

16. 11. 2021 Divadlo „Tygřík Petřík“

18. 11. 2021 Projekt Celé Česko čte dětem – „ Povídání o pejskovi a kočičce“

03. 12. 2021 Mikulášská nadílka

06. 12. 2021 Divadlo - Vánoční cesta do Betléma

21. 12. 2021 Rozdávání radosti – Městský úřad, chráněné bydlení

06. 01. 2022 Tříkrálové koledování

13. 01. 2022 Projekt Celé Česko čte dětem – „ Jak jsme našli pejska“

21. 02. 2022 ZUŠ – program Letem světem

24. 02. 2022 Návštěva knihovny – program Zimní sporty

25. 02. 2022 Karnevalový průvod masek

14. 03. 2022 Hudební vystoupení - Vojkůvka

05. 04. 2022 Návštěva knihovny – program Velikonoční tradice

07. 04. 2022 Projekt Celé Česko čte dětem – „ Míša Kulička v rodném lese“

13. 04. 2022 Sférické kino – Vesmír

21. 04. 2022 Horácká galerie – výroba keramiky pro maminky

29. 04. 2022 Pálení čarodějnic na školní zahradě

03. 05. 2022 Sportovní hry na fotbalovém hřišti

05. 05. 2022 Když Alenka stůně – naučný program o první pomoci

05. 05. 2022 Projekt Celé Česko čte dětem – „ Jak maminka zmizela“

09. 05. 2022 Návštěva Sboru dobrovolných hasičů – naučný program

24. 05. 2022 Koncert ZUŠ

26. 05. 2022 Sportovní olympiáda

30. 05. 2022 Výlet na Tři studně - předškoláci



01. 06. 2022 Oslava MDD – dobrodružná výprava s Křemílkem do mini ZOO

20. 06. 2022 Rozloučení s předškoláky

22. 06. 2022 Stopovaná - výlet za pokladem



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

V. Čtvrtek Pohádky z Pařezové chaloupky 

 Kolektiv autorů Povídej pohádku

 B. Říha Honzíkova cesta 

 Cynthia a Brian 
Paterson

Pohádky z liščího lesa 

 Radomír Ráček O čertu Matesovi 

 Jiří Kahoun Chumelení 

 Otfried Preubler Oslík a vánoční andělíček 

 Eduard Petiška O dětech a zvířátkách 

Alena Melicharová Sněhulácké pohádky 

Yvonne Herganeová a 
Wiebke Raversová

Bořek z lesa 

 Josef Lada O chytré kmotře lišce 

 Jan Lebeda Nové pohádky skřítka Medovníčka 

 Simona Petrová Čarodějnice Kanihůra 

 Vlastimil Peška Nové povídání o pejskovi a kočičce 

 Mira Michalowská Aňa Ryška a první jahody 

 Karel Čapek Dášenka 

Václav Čtvrtek Maková panenka a motýl Emanuel 

 V. a J. Spielvogelovy Žirafí příběhy 

Daniela Fischerová Martin na cestě kolem světa



           Podzimní úklid zahrady

Zimní radovánky



                Andílci v Andílkově

                 Pampeliškové víly



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

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

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



Třídní vzdělávací program Krtci

Krtek v říši divů
   

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

národnost 3
Celkem 23

Učitelky:

Aneta Kučerová             

Tereza Fleková Dis.                            

Asistent pedagoga:

Jitka Fialová                                                                    

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022
Třída Krtků je věkově smíšená. Pracují zde dvě učitelky Aneta Kučerová, Tereza Fleková a asistent
pedagoga Jitka Fialová. V tomto školním roce byla naše třída naplněna do počtu 23 dětí ve věku od
3 do 6 let, z toho tři děti – cizinci a jedno dítě s SVP. Zapojili jsme se opět do celoročního projektu
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Vždyť ne nadarmo se říká: „Pohybem ke zdraví“.
Jelikož nám nastoupilo 12 nových dětí, adaptační období bylo náročné a zdálo nekonečné. Díky ob-
dobí covidu se nám děti často střídaly v nemocnosti, a tak jsme neustále tvořili a opakovali třídní
pravidla a znovu se adaptovali na prostředí a režim mateřské školy. Podzimní období skrývalo své
tajemné a přitom krásné kouzlo, kterému jsme nemohli  odolat. Co nejvíce času jsme trávili venku a
pozorovali měnící se přírodu a vše, co k tomuto období náleží. Na konci měsíce jsem vždy pomocí
různých tzv. Bojovek procvičovali obratnost, spolupráci a zopakovali si získané vědomosti a po-
znatky, využívali jsme přírodniny nejen k tvoření, ale i zkoumání a nezapomněli jsme ani na zvířát-
ka. Různými pokusy a experimenty jsme vnímali všemi smysly a přímým pozorováním a vlastními
prožitky si uvědomovali měnící se přírodu a vlastní sounáležitost s ní. Pomocí příběhů    či drama-
tických her se děti seznamovaly s lidovými tradicemi, ale i s kladným etickým chováním, které je
velmi důležité pro naši společnost. Na rozloučenou s podzimem jsme se všemi zaměstnanci při-
pravili akci pro děti a rodiče s názvem Svatý Martin, kde nechyběly ani vlastnoručně upečené ro-
hlíčky a teplý čaj, protože zima venku dávala o sobě jasně vědět.  
Nastal čas adventu, období očekávání, rozjímání. Opět paní učitelky nezklamaly a v převlečení za
nadpřirozené bytosti obcházely jednu třídu za druhou. I když s trochou strachu, tak i s odvahou děti
zpívaly písničky a odměnou jim byl pytlíček se zdravým mlsáním, připraveným s láskou        od na-
šich kuchařek.  Zjišťovali jsme různé zajímavosti z adventního období a společnými silami jsme
plnily úkoly od andílka. Upekli jsme si i vlastní cukroví,  které nám chutnalo samozřejmě       ze
všech cukroví nejvíce. Nádherná vůně se linula celou školkou a my prožívali advent se vším všudy.
Rozdávali jsme Radost v podobě přáníčka nebo vyrobeného dárečku. Pro děti i nás to byl emotivně
příjemný zážitek,  který v této těžké době potěšil a u srdíčka zahřál nejen zaměstnance a klienty
centra Zdislava, ale i nás. I tentokrát nám paní zima přinesla sníh a my si ho mohli naplno užít.  Ne-
zapomněli jsme na ptáčky, zvířátka v zimě a ani na naši tzv. Bojovku na sněhu. Následovalo ma-
sopustní veselí, které nás provázelo celým týdnem se závěrečným vyvrcholením a společným za-
končením promenádou masek. Nechyběly ani doprovodné kulturní programy pro děti jako je diva-
dlo, vystoupení ZUŠ s hudebními nástroji aj.
Jarní probuzení ze zimního spánku nám však moc nepřálo. Když jsme se konečně pěkného počasí
dočkali, ihned jsme zkoumali v přírodě první jarní poslíčky. Navštívili jsme knihovnu s naučnými
programy, hasiče a policii ČR, na školní zahradě upálili čarodějnici, prováděli různé pokusy a ex-
perimenty s přírodninami a pustili se do příprav blížící se Olympiády. Byla radost se dívat na děti,
které  byly  nadšené  a  zapálené  do  zábavných,  ale  naučných  vycházek  nebo  návštěv  různých
organizací.  Většinu  aktivit  jsme  přesunuli  ven  a  užívali  si  konečně  pěkného  počasí.  Vždyť
prožitkovým učením si  děti  nejvíce  osvojí  a  zapamatují.  Pozorovali  jsme  druhy  vodních  toků,
odměřovali hloubku kaluží, odběrem zkoumali čistotu vody, pomocí podběráků jsme hledali vodní
živočichy, pozorovali jsme druhy rostlin, jejich účel a pokusy i jejich životnost a mnoho dalšího.
Předškoláci jeli na naučný výlet na Tři studně, Den dětí jsme oslavili naší tradiční tzv. Bojovkou a
nanukem od našich kuchařek, orientovali se podle mapy a značek v blízkém okolí - hledali jsme
poklad hradního strašidla - třídní výlet na Jelení skalku. 
I když byl  školní rok  opět náročný, odnášíme si s sebou nové zkušenosti  a nezapomenutelné zá-
žitky.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

Září Logopedická depistáž

SRPŠ

Výzdoba - Městské lázně

Říjen Podzimní bojovka, 

Požární poplach

Výstava v HM

Výzdoba – Městské lázně

Listopad Dravci

Pečení Martinských rohlíčků

Svatý Martin - akce s rodiči

Beseda s válečným veteránem - předškoláci

Individuální schůzky s rodiči

HM – Vůně medu

Knihovna - O pejskovi a kočičce

Prosinec Mikuláš v MŠ 

Divadlo Hrubec - Cesta do Betléma

Pečení cukroví

Knihovna - Když k nám přijde paní zima

Individuální schůzky s rodiči

Rozdáváme radost

Vánoční nadílka ve třídě

Výroba přáníček pro organizace Nového Města na Moravě

Leden Trpasličí cesta - bojovka

Individuální schůzky s rodiči

Únor Vesmír - program ve spolupráci s rodiči

 ZUŠ - hudební pořad

Karneval

VV soutěž PO očima dětí

Knihovna - Čím budu

Pečení koblížků



Březen SRPŠ, Hasiči

Sférické kino

Dětský muzikál – p.Vojkůvka

Duben Čarodějnický rej

Plavání - předškoláci

Policie ČR

Cvičný poplach

Květen Knihovna - Malí sportovci

Školní výlet pro předškoláky - Tři Studně

Fotbalové dopoledne

Alenka stůně - předškoláci

ZUŠ vystoupení pro předškoláky

Plavání - předškoláci

Setkání s trenérem - p. Hubáčkem 

Olympiáda

Červen Plavání - předškoláci

Bojovka v přírodě – DD

Výzdoba - Městské lázně

Rozloučení s předškoláky v KD

Slavnostní oběd – zakončení šk.roku

Třídní výlet - Jelení skalka 

Fotografování

Celoročně Projekt - Cvičíme se zvířátky



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Gabriela Kopcová Pohádky z hájovny

Ivana Novotná Pohádky pro malé neposluchy

Jaroslava Lainesová Pohádky matky přírody

Lena Freyová Pohádky na dlani

Bohumil Říha Honzíkova cesta

Albatros Nejkrásnější pohádky O čertech

Vladislav Vančura Kubula a Kuba Kubikula

Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj 1.díl

Ladislav Špaček Dědečku, vyprávěj 2. díl

Jaromír Kincl, Zdeněk Smetana Rákosníček a počasí

Svojtka Zvířátka, moji přátelé

Rotag Děti v dopravním provozu

Daniela Krolupperová Draka je lepší pozdravit



                 Výstava obrázků MÚ

Pokusy a experimenty



                 Zázraky přírody

                  Úklid zahrady



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Kuchařka: Petra Šustáčková
Dobrý oběd, vždy s úsměvem a dobrou náladou každý den.

Uklizečka: Zita Šiblová
Stará se o čistotu  a pořádek v naší třídě, stále usměvavá, milá, přátelská a ochotna pomoci, kde je 
třeba. Má ráda usměvavé lidi kolem sebe.



Třídní vzdělávací program Motýlci

NÁMOŘNÍCI NA LODI SVĚT, PLUJÍ
TAM A ZPĚT

Počet dětí ve třídě
2leté 1
3leté 16
4leté 5
5leté 2
6leté 0
OŠD 0
SVP 0

CELKEM 24

Učitelky:

Bc. Věra Hekelová, DiS.         

Mgr. Andrea Štěpničková   

   

V Novém Městě na Moravě, 1. 9. 2021            
                                                                                                     



Školní rok 2021 - 2022

Třída Motýlků se nachází na ulici Drobného 299 v Novém Městě na Moravě. Jednalo se o 
věkově heterogenní třídu, kterou navštěvovalo 24 dětí, z toho třináct bylo chlapců a jedenáct 
děvčat. Děti pracovaly pod vedením dvou učitelek. 

Celým školním rokem nás provázel Třídní vzdělávací program s názvem „Námořníci na lodi
Svět, plují tam a zpět“. Na podzim jsme na své plavbě objevili „Zemi barevného podzimu“,
v zimě jsme zakotvili u „Země sněhu a ledu“, na jaře jsme se seznámili se „Zemí jarního
vánku“ a  v létě  naše plavba skončila  v  „Zemi slunečných zážitků“.  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 a tradice. Osvojovali
si poznatky o živé i neživé přírodě, seznamovali se s péčí o svoje zdraví a bezpečí., rozvíjeli
jsme  vztah  k našemu  městu  a  okolí,  ke  společným  hodnotám  a  lásce  ke  sportu.
Upřednostňovali  jsme rozvoj smyslového vnímání,  formy vlastního prožitku, pozorování a
experimentování,  čímž jsme vytvořili  základ  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. 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,
společně tvořili pravidla soužití ve třídě, navazovali kontakty, vytvářeli pocit jistoty a bezpečí
ve  třídě,  rozvíjeli  komunikativní  dovednosti.  Adaptace  proběhla  bez  problémů,  protože
většina dětí v loňském školním roce již navštěvovala třídu Berušky. 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 s rodiči jsme
si  užili  akci  „Svatý  Martin“.  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 nasbírali na vycházkách. Krájeli jsme a navlékali houby,
šípky, jeřabiny, listy. Využili jsme ovoce a zeleninu 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. Radost nám
přinesly i kulinářské dílny.

 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.  Čekání  na  Ježíška  dětem zpříjemnil
každodenní výběr pytlíčku s překvapením z našeho adventního kalendáře. 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 nadílka pod
nastrojeným  stromkem.   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 stupně vítězů, diplomy a věcné ceny. Nezapomněli jsme ani na



ptáčky v zimě a vyrobily jim semínkové dobroty. 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 prožili,  které vyvrcholilo
karnevalovým veselím se spoustou nafukovacích balonků, tance, her, legrace a smíchu. 

V jarních měsících jsme se pustili s velkým nadšením sbírat odpadky do Koruny, roztřídili je
do kontejnerů a tím pomohli přírodě. Vypravili se na stanici PČR, k hasičům i na záchranku.
Užili  si  čarodějnický  rej  s lektvary  a  čarováním.  U  pana  Fouska  jsme  se  pomazlili
s roztomilými králíčky. Zvládli jsme evakuaci při cvičném požárním poplachu, pobavili se u
Vírského mlýnku na  dvorku Horáckého  muzea  a  trošku se  báli  ve  strašidelném podzemí.
Oslavili jsme Den dětí výpravou za Dračím pokladem, zmrzlinou a slavnostně prostřenými
stolky s drobnými dárečky.  Vyzkoušeli jsme naši fyzičku při školkové olympiádě, na kterou
jsme se celý rok připravovali. Vše s námi prožila i kamarádka z Ukrajiny Arina, která k nám
v březnu přišla do třídy.

V letních měsících jsme vyráželi na půldenní výlety s batůžky, a to za kamarády do Pohledce,
svezli  se  vlakem na Zastávku a prošli  Vysočina  arénu a  les  Ochoza,  podívali  se  k Jelení
skalce.   Pro vzpomínku se všichni  „Motýlci“  společně  vyfotografovali  a  pochutnali  si  na
slavnostním obědě. Potom se rozběhli na prázdniny prožít další dobrodružství. Vzpomínky na
společně strávený čas ve školce nám už navždy zůstanou.



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

4.10. Návštěva novoměstských sádek

5.10., 7.10. Individuální konzultace s rodiči nejmladších dětí

6.10. Kulinářská dílna – příprava šípkového čaje z čerstvých šípků

11.10. Výstava přírodnin Chaloupky – dvorek Horáckého muzea

12.10. Sestavování papírového draka a jeho pouštění na kopci

18.10. Dlabání obří dýně – dýňový panáček

21.10. Kulinářská dílna - bramboráky

1.11., 2.11. Prohlídka hřbitovů na svátek Všech svatých (Dušičky)

2.11. Prohlídka výstavy vlčích máků v Novoměstských lázních

3.11. Dravci na atletickém stadionu

4.11. Keramická dílná v Horácké galerii – vánoční dárek

9.11. Svatý Martin – společná akce pro děti a rodiče

9.11. Kulinářská dílna – svatomartinské rohlíčky

12.11. Včelařská výstava „Vůně medu“

15.11. Předškoláci – beseda s veteránem p. Přikrylem

16.11. Divadlo „Tygřík Petřík“

30.11. Individuální konzultace s rodiči starších dětí

3.12. Mikulášská návštěva s nadílkou

6.12. Dřevěné divadlo Jana Hrubce – „Vánoce aneb cesta do Betléma“

7.12. Vých.- vzděl. program v knihovně - „Když k nám přijela paní Zima“

10.12. Dílnička v Horáckém muzeu

22.12. Vánoční posezení s nadílkou

11.1. Vých. – vzděl. program v knihovně „Pejsek a kočička“

17.1. – 21.1. Zimní trojboj

1.2. „Zaječí stezkou“ – naučná stezka v přírodě

21.2 ZUŠ Žďár nad Sázavou – „Jedeme světem, hrajeme dětem“

25.2. Masopust – hry, soutěže, tanec, legrace, masopustní průvod

24.2. Kulinářská dílna - koblížky

9.3. Slavnostní otevření oranžového přechodu



14.3. Hudební vystoupení – p. Vojůvka

18.3. Návštěva Šaclovy farmy

29.3. Exkurze na stanici PČR

30.3. Exkurze na hasičské stanici

31.3. Exkurze na záchrance

1.4. - 10.6. Plavecká školička

5.4. Exkurze do autoopravny Stojar

7.4. Tvořivá dílnička v Horácké galerii – velikonoční zajíc ze dřeva

12.4. Kulinářská dílna – velikonoční beránek

13.4. Sférické kino

13.4. Den zdraví v nemocnici

14.4. Velikonoční jarmark v Horáckém muzeu

3.5. Sportovní hry na fotbalovém hřišti

10.5. Návštěva strašidelného podzemí a krátká komentovaná prohlídka města

17.5.
Setkání s trenérem P. Hubáčkem ml. a mladými sportovci na atletickém 
stadionu

24.5. Vých. – vzděl. program v knihovně – „Sportovci“

26.5. Školková olympiáda na atletickém stadionu

1.6. Dobrodružná cesta za dračím pokladem (Den dětí) – pěší výlet

21.6. Motýlí výlet vlakem a pěšky (Vysočina aréna, les Ochoza)

23.6. Pěší výlet za kamarády do školky v Pohledci (hry, zmrzlina)

29.6. Pěší výlet na Jelení skalku s opékáním



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Maková panenka a motýl Emanuel – Václav Čtvrtek

Káťa a Škubánek zase spolu – Hana Lamková, Josef Lamka, Libuše Koutná

Říkání o víle Amálce – Václav Čtvrtek

Pohádkový dědeček – Eduard Petiška

Míček Flíček – Jan Malík

Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – Václav Čtvrtek

Chytré pohádky z lesní mýtinky – Eva a Michal Skořepovi

Čertoviny – Adolf Wenis

Veselé Vánoce – Jarmila Zedníková

Maminčiny pohádky – Ludmila Tesařová

Z pohádkové postýlky – Jiří Žáček

Sněhová královna – Hans Christian Andersen

Nejkrásnější pohádky a bajky – Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Grimové

Polární pohádka – Daniela Krolupperová

Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě – Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl

Dobrodružství pavoučka Čendy – Pavel Čech

Ptačí pohádky – Jaromír Sypal

Medové příběhy – Ĺubica Brezovická Šebeková

Příšerné zlobilky – Martina Drijverová

Čarodějka Hermína a její zlomyslné kousky – Francois Ruyer, Ann Rocardová

Strašidlář – Mezi námi čarodějnicemi – Hynek Klimek

Tatínkovy phádky – Karel Jaromír Erben, Beneš Metod Kulda, Václav Říha

Příhody včelích medvídků – Jiří Kahoun

Medovníček a Medulka – Jan Lebeda

Medovníček a řeka Modrávka – Jan Lebeda

Žirafí příběhy – Vladimíra a Jaroslava Spielvogelovy

Rákosníček a rybník – Jaromír Kincl

Příhody Maxipsa Fíka – Rudolf Čechura



Návštěva podzimní výstavy přírodnin v Horáckém muzeu

Eskymácká zmrzlina vlastní výroby



Krásy jarního Nového Města na Moravě

Exkurze na zachránce



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.

Kuchařka: ZDENA HANYCHOVÁ chystá dětem svačiny a vydává obědy s 
úsměvem.  Nikdy nezapomene dětem popřát dobrou chuť. Špinavé nádobí 
umývá, aby bylo připravené na další den.



Třídní vzdělávací program Pohledec

JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE
KRÁSY NA SVĚTĚ

Počet dětí ve třídě
2leté 0
 3leté 10
4leté 7
5leté 5
6leté 2
OŠD 1
SVP 0

národnost 2
Celkem 24

Učitelky:

Mgr. Šárka Konečná

Hana Nováková

V Novém Městě na Moravě: 1. 9. 2021



Školní rok 2021 - 2022

V tomto školním roce byla třída Ptáčat pod křídly učitelek Mgr. Šárky Konečné, Hany 
Novákové a paní školnice Jany Vrabcové. K 1. září 2021 bylo zapsáno 22 dětí. V únoru 
nastoupila nová dívka, v červnu jeden chlapec přerušil ze zdravotních důvodů docházku do 
mateřské školy a nastoupili dva chlapci z Ukrajiny. 

V původním složení bylo 15 dětí z Pohledce, 3 děti z Maršovic, 3 děti z Nového Města na 
Moravě a 1 dítě z Bezděkova. Nová dívka je z Pohledce, ukrajinští chlapci odešli do ZŠ.

Školní rok jsme zahájili ve středu 1. září. Práce byla zaměřena na prožitkové učení - vesnice 
poskytuje mnoho podnětů k pozorování a seznamování se. K pobytu venku nám báječně 
slouží školní přírodní zahrada a krásné okolí Pohledce. Pobyt venku realizujeme za každého 
počasí, holínky a pláštěnka jsou nedílnou součástí vybavení dětí i učitelek.

Jsme zapojeni do projektů: Cvičení se zvířátky - projekt organizace Sokol. Pohybové aktivity 
provádíme uvnitř i venku, na školní zahradě, na stadionu TJ Pohledec, v rámci i v okolí obce. 

Celé Česko čte dětem - čtou učitelky, paní školnice, rodiče a prarodiče. Letos jsme měli 4 
dílny spojené s výrobou a ukázkami prací. První byla podzimní - dlabání a zdobení dýně. 
Následovaly dvě velikonoční - děti si prohlédly různé druhy a velikosti vajec, shlédly mnoho 
technik a možností zdobení. Během druhé dílničky si děti vyrobily velikonočního zajíčka s 
čepičkou. Čtvrtá dílna byla vedena tatínkem, který ukázal dětem práci s vrtačkou a 
šroubovákem při pomoci s výzdobou třídy. 

Mrkvička - projekt zaměřený na environmentální výchovu a vzdělávání. Díky úspěšnému 
projektu budeme mít zase o něco bohatší zahradu a zábavu při brigádách.

Spolupráce se Základní školou je příjemná a přínosná. Paní učitelka Mgr. Marie Sáblíková 
nám umožnila hojně setkání přímo v ZŠ, plus zápis nanečisto. Školu jsme nejprve navštívily 
se všemi dětmi, další návštěvy probíhaly pouze s předškoláky, kterým prvňáčci předvedli, co 
již umí a poté děti pracovaly samostatně.

K naší radosti proběhla tradiční odpoledně večerní akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost
Rozsvěcení adventního stromečku. Děti krásně vyzdobily školku, napekly linecké cukroví a 
připravily roztomilý program. Všechny přivítal předseda osadního výboru ing. Tomáš Krejčí. 
Pozvání přijala paní ředitelka Mgr. Soňa Šikolová, paní zástupkyně Mgr. Jitka Novotná a paní
sekretářka Alena Krejčí. S Pohledeckými ženami (dřívější ČSŽ) a za doprovodu kytary si 
všichni zúčastnění zazpívali koledy.

Po dvouleté odmlce se konal karneval - účast byla obrovská, tombola krásná, děti nadšené. 
Výlet vlakem do Edenu byl zážitek! Při dešti, avšak k radosti všech, se konalo Pasování na 
školáky a odhalení tabla. Letos jsme přidali nový prvek - pasovaní školáci předali štafetu 
svým následníkům. 

Krásné prázdniny a v dalším roce radostná setkávání!!!



SEZNAM AKCÍ ŠKOLY

6.9.-10.9. Společná práce všech dětí - DRAK

15.9. Slavnostní předání pomůcek bObles dětem

28.9. Drakiáda – společné pouštění draků s rodiči a dětmi ze ZŠ

6.10. Pěší výlet k Zubří, sběr plodin na sušení, šípek na čaj

9.11. Svatý Martin – společná akce pro děti a rodiče

11.10.-20.10. Výroba vlčích máků na počest válečných veteránů

21.10. Dlabání obří dýně, ochutnávky pražených semínek

8.11.-12.11. Individuální konzultace s rodiči nejmladších dětí

15.11. Prohlídka výstavy vlčích máků v Novoměstských lázních

25.11. Rozsvěcení adventního stromečku – pro děti, rodiče a veřejnost

26.11. Návštěva ZŠ v Pohledci

30.11. Individuální konzultace s rodiči dětí 4-letých

30.11. Divadlo Zdravíčko, představení „Tygřík Petřík“

3.12. Mikulášská návštěva s nadílkou

6.12. Skupinová práce – postav obřího sněhuláka

7.12. Dřevěné divadlo Jana Hrubce – „Vánoce aneb cesta do Betléma“

21.12. Vánoční koledování – zpívání koled u domů bývalých zaměstnanců

22.12. Roznos přáníček pro seniory v obci, nadílka

10.1.-12.1. Individuální konzultace s rodiči dětí předškoláků

1.2. Začíná rok tygra – multikulturní výchova

21.2 ZUŠ Žďár nad Sázavou – „Jedeme světem, hrajeme dětem“

14.3. Hudební vystoupení – p. Vojůvka

16.3. Hrajeme divadlo „Boudo, budko“

23.3.-25.3. Příběh „Duhový most“, malování vleže – prožitkové učení

26.3. Karneval v Pohledci – akce pro děti, rodiče a veřejnost (sobota)

28.3.-6.6. Plavecký výcvik dětí v Městských lázních v Novém Městě na Moravě

1.4.
Tatínkova dílna s Tomášem Jamborem – ukázky prací s vrtačkou, 
instalace výzdoby v šatně a ve třídě, čtení (tatínek)

5.4.
Velikonoční dílna s Drahoslavou Horkou – ukázka zdobení voskem, 
výstava různých technik zdobení, obří kraslice (babička dětí), čtení po 
celý školní rok



6.4.
Velikonoční dílna s Romanou Skalníkovou – výroba zajíčka, háčkování 
čepičky a oušek, zdobení (maminka)

8.4. Den pokusů – prezentace dětmi

13.4. Sférické kino

21.4. Setkání s obsluhou zemědělských strojů na poli v Pohledci

24.4. Požární poplach, prevence BOZ

27.4. Čarodějnický den, pálení ohně, opékání buřtů

3.5. Sportovní hry na fotbalovém hřišti

20.5. Výlet k Zubří – pozorování vlaku

26.5. Olympiáda MŠ 1. ročník – atletický stadion v Novém Městě na Moravě

27.5. Slavnostní pasování předškoláků a školáků, sportovní odpoledne pro 
děti, rodiče a veřejnost – stadion TJ Pohledec

30.5. Výlet pro předškoláky, putování za studánkou

1.6. Dobrodružná cesta za pokladem MDD – pěší výlet

13.6. Výlet do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem, vlakem a pěšky

14.6. Focení třídy, Alena Čadková

15.6. Návštěva kamarádů Berušek u nás Pohledci

21.6. Návštěva v ZŠ – hry se školními dětmi

23.6. Návštěva kamarádů Motýlů u nás Pohledci (hry, zmrzlina)

30.6. Loučení se školkou – slavnostní tabule na zahradě (za přispění rodičů)



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

Kol.autorů Buchty a loutky

I. Karnauchovova Krása nesmírná

F. Hrubín Špalíček veršů a pohádek

M. Macourek Mach a Šebestová

V. Čtvrtek Rumcajs

Z. Miler Krtek ve městě

H. Vrbová Pohádky pod peřinku

V. Vančura Kubula a Kuba Kubikula

Kol. autorů Dobrou noc, sladké sny

V. Čtvrtek Pohádky z pařezové chaloupky

J. Kahoun Příhody včelích medvídků

J. Karafiát Broučci

A. Lobel Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

F. Nepil Makový mužíček

B. Šimková Anče, Kuba, Hajnej mají Kubíčka

A. Macho Gerda, příběh velryby

M. Baischová Dračí pohádky

Z. Šiborová Čáp Čenda



Vlčí máky pro válečné veterány

   Prší, prší, jen se leje, každý z nás se tomu směje



   Zima - tváře jako slabikáře a voňavé perníčky

   Ptáčata pasovaná na školáky



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

   Paní školnice Jana Vrabcová pečuje o školu i o zahradu a vždy se usmívá

   Nejen na konci školního roku paní školnici/kuchařku/tetu Jáňu ocení děti i rodiče



Třídní vzdělávací program Včelky

Dědečkův kouzelný kufřík

aneb poznáváme svět

Počet dětí ve třídě
2leté 0
3leté 0
4leté 0
5leté 11
6leté 9
OŠD 9
SVP 1

Celkem 20

Učitelky:

Mgr. Pavla Čechová           

Leona Marcinko

Asistent pedagoga:

Ivana Prosecká

V Novém Městě na Moravě : 1. 9. 2021



Školní rok  2021 - 2022  

V měsíci září se v naší předškolní třídě sešlo 20 dětí, 12 chlapců a 8 dívek. Během roku se je-
den chlapec odstěhoval a dva nastoupili. Pracovaly jsme podle nového třídního vzdělávacího
plánu  Dědečkův kufřík, který jsme přepracovaly v loňském roce na základě zkušeností ve tří-
dě pro předškolní děti podle jejich potřeb, věkových a individuálních zvláštností dětí. Průvod-
cem nám byl dědečkův starý kufřík plný překvapení a zvídavý Kašpárek. Byl dětem oporou i
učitelem, vedl je k zamyšlení nad svými hrami a ostatními aktivitami ve třídě během dne. Učil
je hodnocení a sebereflexi ale i humoru a legraci. Podporoval  děti v činorodé práci, chválil za
pomoc kamarádům, 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 respek-
tovat denní režim pomocí znělky klavíru a ostatních rituálů. Vyžadoval po nich dodržování
třídních,  předem domluvených  pravidel  a  očekával  od  dětí  dodržování  pravidel  slušného
chování.

Denně jsme pobývali v lesích a okolí města, kde jsme pro děti připravovaly nejrůznější aktivi-
ty v podobě „kouzelných cestiček“ s úkoly a etapovými hrami. Stavěli jsme lesní domky. Uči-
ly jsme děti vnímat okolní přírodu, objevovat a zkoumat zajímavosti s pomocí lupy i daleko-
hledu, vedly  je k zájmu o vše živé, vyhledávaly neznámé druhy rostlin a zvířat v encyklope-
diích. Nezapomněly jsme na orientaci v okolí. Děti postupně získávaly dobrou kondici, chodi-
ly leckdy i kolem šesti kilometrů. Také navštěvovaly dětská hřiště, hrály si na školní zahradě.
Učily jsme děti vnímat krásu přírodního prostředí, cítit se v něm dobře, vážit si ho a chránit. 

Na podzim jsme navštívili malé ZOO v Novém Městě a Včelařskou výstavu. Dlabáním ob-
rovské dýně jsme zahájili Dýňové slavnosti, speciálním osvětlením a strašidly vyzdobili třídu,
uspořádali diskotéku v kostýmech strašidel a hodovali  u slavnostně prostřené tabule. Děti se
učily spolupracovat na společné akci od začátku až do konce a vychutnávat si tak společné
okamžiky práce  i  zábavy,  posilovat  přátelské  vztahy a  dobrou atmosféru  v kolektivu.  Do
školky se těšily, na společných činnostech se aktivně podílely. V polovině listopadu se děti s
rodiči zúčastnily velké celoškolní akce oslavy sv. Martina na koupališti. Podzimní prožitky
zakončily společným hrabáním listí na školní zahradě.  Na zimu jsme se všichni těšili. Sněhu
bylo dost a tak se děti mohly dosyta vydovádět při zimních radovánkách. Jezdily na pekáčích,
malovaly na sníh barvami, stopovaly zvířátka v lese, absolvovaly zimní olympiádu. Byly pře-
kvapeny návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. V zimní etapové hře se seznamovaly se životem
zajíce. V lese i ve třídě připravovaly vánoční strom, vyráběly ozdoby, o adventu navštívili
evangelický kostel, kde se nám o krásný program včetně jeho prohlídky postarali manželé
Rumlovi. Karnevalového veselí jsme si užili společně s mladšími dětmi ze sousedních tříd,
které jsme zvali na diskotéku. Taneční půlhodinky jsme začali pořádat na žádost dětí téměř
denně. Během celého roku jsme shlédli několik divadelních představení a hudebních progra-
mů, navštívili jsme Galerii v doprovodu paní Kulkové. Na jaře jsme byli pozváni do základní
školy, natáčeli jsme krátký dokument pro regionální televizi. Navštívili program v nemocnici,
Velikonoční jarmark v muzeu, mlýnek a strašidelné podzemí v Horáckém muzeu. Zajímavý
zážitek jsme si odnesli z pobytu ve Sférickém kině. Na školní zahradě jsme společně oslavili
svátek  čarodějnic.  Sportem žili  v  Dopoledni  s  fotbalem a hlavně celoškolní  největší  akcí



Olympiádou MŠ. Následovala série výletů a dalších akcí. Školní rok ukončíme rozloučením,
Letní párty, Šipkovanou a Lesní hrou s pohádkovými postavami. 

V rámci projektu Celé Česko čte dětem k nám docházeli rodiče s předem připraveným a vždy
zajímavým programem, který vycházel z jejich profese, svou návštěvu vždy doplnili  četbou z
knížek k tématu (p. Říha, p. Zajíčková, p. Brožová, p. Hajda, p. Veselá)
Zapojili  jsme se do projektu Cvičíme se zvířátky.  Děti  poctivě trénovaly  svou vytrvalost,
rychlost, obratnost, ale i chytrost. 
V keramické dílně jsme pracovali čtyřikrát. Seznámili jsme se se základy a pracovními postu-
py při tvorbě s keramickou hlínou.
Učili jsme pracovat s nářadím v dílně, tvořivě myslet a překonávat obavy v rámci projektu
Technické školky.
Po celý rok jsme trénovali fyzickou kondici s náčiním i bez ve sportovní hale. Byli jsme rádi
za zapojení tatínků při fotbalové přípravce (p. Zdražil, p. Mayer).
Absolvovali jsme plavecký kurz v Městských lázních.
S dětmi i rodiči jsme se rozloučili Slavnostním pasováním školáků v kulturním domě.



SEZNAM  AKCÍ  TŘÍDY

Celoroční 
projekty

Cvičíme se zvířátky

Technické školky -+ slavnostní zakončení s předáním diplomů (červen)

Celé Česko čte dětem

Opakující
se aktivity

Keramika – ozdobná kachle s jablíčkem, vánoční andílek, sněhulák, 
velikonoční kraslice

Sportovní hala – 16 x +  trénování s rodiči

Základy plavání v plaveckém bazénu – od března do května 2022 – 10 lekcí

Edukativně stimulační skupinky – 10 setkání pro 8 dětí s rodiči – únor až 
květen

Září Návštěva  malé ZOO v Novém Městě

Říjen Kouzelná lesní cestička se čtyřmi strašidly a aktivitami

Návštěva Perníkové chaloupky u dvou ježibab s kouzelnými úkoly

Dýňová slavnost s diskotékou

Celé Česko čte dětem – Perníková chaloupka + seznamování s cizím 
jazykem – slovenštinou – vypravuje paní Zajíčková

Cvičný požární poplach v MŠ

Listopad Dušičkové dny – návštěva hřbitova, vzpomínky, klid

Sovy a dravci – ukázky na atletickém stadiónu

Oslava Sv. Martina – stezka s úkoly pro děti a rodiče

Včelařská výstava – Horácké muzeum

Beseda s válečným veteránem + malování obrázků pro vojáky

Divadelní představení v MŠ – Malý tygr

Návštěva OÚ – výstava výtvarných prací dětí z MŠ

Prosinec
Čert, Mikuláš, anděl - Den v čertovské škole s „pekelnými i andělskými“ 
aktivitami + Pekelná diskotéka pro mladší kamarády + nadílka
Užíváme sněhové nadílky – jezdíme na lopatách ( i v dalších zimních 
měsících)

Divadelní představení – Betlémský příběh

Celé Česko čte dětem – O nemocné holčičce - o svém povolání a o zdraví 
vypravuje a čte paní Brožová + děti si zkoušely ošetřit drobná poranění
Zdobení stromečku vlastnoručně vyrobenými ozdobami + vánoční zvyky, 



hostina, posezení, dárečky

Zdobení vánočního stromku pro lesní zvířátka + vycházka na sádky

Adventní cestička s aktivitami

Návštěva Horáckého muzea + výroba řetězů ze slámy

Celé Česko čte dětem - Vánoční příběh – o narození Ježíška vypravuje paní 
Rumlová – zpěv s kytarou, výroba Betléma, prohlídka kostela a věže se 
zvony

Leden
O dvanácti měsíčkách – hledání měsíčků března, června a září – stopované + 
oheň u dvanácti měsíčků s opékáním chleba a pozorování dalekohledem
Po stopách zajíce – naučná stezka s úkoly o zvířátkách + učíme se o 
zvířátkách
v zimě, jdeme přilepšit zvířátkům do krmelce a krmítka

Únor
Celé Česko čte dětem – o klíčení semínek vypravuje pan Říha – pozorujeme 
zrakem i hmatem
Zimní olympiáda – jezdíme na lopatách – slalom, projíždíme tunelem, 
brankou, jedeme, co nejdále, + skáčeme do závějí + zkoušíme lyžovat
Hledání zakleté princezny s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým –po nalezení
tří tajemných schránek se objeví princezna

Hudební představení – nasloucháme nástrojům a cestujeme s nimi po světě

Maškarní karneval s přehlídkou masek, hostinou, diskotékou s mladšími 
dětmi
a průvodem po MŠ
Celé Česko čte dětem – Hurá do galerie - nasloucháme paní Kulkové, 
prohlížíme obrazy a sochy v galerii, vyrábíme si vlastní galerii

Březen Malování na sněhu

Přivítání anglicky mluvícího kamaráda – hry v obou jazycích, dramatizace 
pohádky Boudo, budko

Cesta za dobrodružstvím - Šipkovaná – „skautské“ aktivity, hledání pokladu

Hudební představení – známé melodie o zvířátkách, zpíváme, tančíme

Návštěva ZŠ – společné aktivity předškoláků a jejich starších kamarádů

Výprava za studánkou Pod jelení skálou – hledáme cestu podle mapy

Duben 1.apríl – Den naruby – samy děti připravují aktivity pro kamarády

Natáčení regionální televize v naší třídě

Objevujeme v přírodě – zapisujeme si jaké přírodniny jsme objevili

Sférické kino - příběh o dvou kamarádech ze severního pólu - Polaris

Návštěva nemocnice – s ukázkami práce zdravotníků – měření teploty, 
svezení
na invalidním vozíku, prohlídka lidské kostry



Velikonoční jarmark v muzeu – prohlídka kraslic, perníčků a dalších výtvorů

Výprava za vrbovými proutky a pletení pomlázek, malování a zdobení 
vajíček
Čarodějnický rej – trénujeme fantazii při představování svých masek a 
čarodějnických dovedností + společné pálení čarodějnice na zahradě MŠ

Květen Když Alenka stůně aneb první pomoc do školek – ošetřujeme své plyšáčky

Návštěva muzea – strašidelné podzemí, Vírský mlýnek

Sportovní dopoledne s fotbalem – běháme, kopeme s míči, bavíme se ...

Návštěva ZUŠ – tancujeme, tvoříme, dramatizujeme, nasloucháme  hře 
nástrojů

Malujeme naše město – školu, kašnu, galerii ...

Olympijské hry naší MŠ za podpory rodičů– běháme, skáčeme, házíme ...

Výlet na Tři studně – učíme se o vodě, hledáme stanoviště s úkoly

Zpívání a tancování s paní Veselou

Červen Oslavujeme Den dětí – hrajeme šipkovanou, plníme úkoly, hledáme poklad

Pasování předškoláků - loučíme se v kulturním domě s dětmi a rodiči

Společné fotografování

Celé Česko čte dětem - pan Hajda + montování počítačů

Pohádkový les – poznejte kamarády v kostýmech

Závěrečná diskotéka – rozloučení ze školkou



SEZNAM PŘEČTENÝCH KNIH

1. Pohádky o princeznách – František Zacharník

2. Pohádky o princích – František Zacharník

3. Sedmilhář Josífek – Daniela Krolupperová

4. Hrátky se zvířátky

5. Kašpárek – Michal Černík

6. Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – V. Čtvrtek

7. Děti v dopravním provozu a neb o klukovi z počítače - Besip

8. O čertu Matesovi – Radomír Žáček

9. O čertu Matesovi 2 – Radomír Žáček

10. Dědečku, vyprávěj – Ladislav Špaček

11. Bajky – Josef Lada

12. Pohádky se zvířátky - Librex

13. Pohádky Zdravé 5 – Alexandra Košťálová, Zdeněk Novák, Petra Režná

14. Příšerné zlobilky – Martina Drijverová

15. Rumcajs – Václav Čtvrtek

16. Vodník Žblabuňka – Emil Šaloun

17. Kvak a žbluňk se bojí rádi – Arnold Lobel

18. O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi – Václav čtvrtek

19. Nina chce být rocková zpěvačka (Malá encyklopedie povolání) – Ivana Kocmanová

20. Chaloupka na vršku – Šárka Váchová

21. Malá čarodějnice – Otfried Preussler, Zdeněk Smetana

22. Neobyčejná dobrodružství 3 – Radek Daniel, Lenka Procházková

23. Neobyčejná dobrodružství 2 – Radek Daniel, Lenka Procházková

24. Anička ve městě – Ivana Peroutková

25. Anička u moře – Ivana Peroutková

26. Anička a její kamarádky – Ivana Peroutková



Dobrá parta

Sportujeme rádi



Učíme se plavat

U dvanácti měsíčků



PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI                       

Včelky moc děkují za vaši péči.

Paní kuchařka: Zdena Hanychová
Paní uklízečka: Zita Šiblová



Událost školního roku 2021 - 2022 má své krásné logo. Olympiáda MŠ proběhla za obrovské
účasti dětí, zaměstnanců MŠ, rodičů, hostů a sponzorů ve čtvrtek  26. května 2022 na 
atletickém stadionu Nového Města na Moravě.

Na přípravách, které trvaly devět  měsíců, se podílela celá organizace. Hlavní koordinátorkou 
Olympiády MŠ byla Mgr. Andrea Štěpničková. Patří jí velké poděkování a obdiv za vedení 
týmu a zajištění večeře - řízků pro 300 dětí i organizační tým. Nápomocný jí byl olympijský 
výbor MŠ, plus mnoho dalších zaměstnanců. Nadšenci se našli i mezi rodiči, a to jak v roli 
dobrovolníků, tak sponzorů.

První Olympiádu MŠ v Novém Městě na Moravě zahájila ředitelka mateřské školy Mgr. Soňa
Šikolová spolu s maskotem, kterého ztvárnila slečna Marika Kováčová. Převlek klokana 
zajistila Půjčovna kostýmů paní Jany Humlíčkové. Čestným hostem Olympiády byl Mgr. Petr
Hubáček - trenér atletiky. Pozvání přijal i horolezec Radek Jaroš, držitel Koruny Himaláje, ale
povinnosti ho odvály z Nového Města. Sportovní odpoledne provázel slovem MgA. Jan 
Hrubec, kterého děti znají díky Dřevěnému divadlu.

Z Prahy na Vysočinu se vydala paní Mgr. Hana Splavcová, jedna z autorek metodické 
příručky Hodina pohybu navíc, kterou MŠ věnovala. Tým televize Vysočina se nechal unést 
nadšením dětí a tak vznikl spot: Olympiáda - Mateřská Škola NMnM 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkc4jYw-SM&t=6s 



Fotogalerie:

   Barevná družstva jednotlivých tříd

Fan klub



Fotogalerie II: 

   Pozvánka - plakát

   Diplom




