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Děti se seznámily se strážníky 

městské policie, prohlédly si uni-

formu a poslechly pohádku 

s obrázky. Ztracený medvídek 

Brumla se při své cestě městem 

dostal do mnoha nebezpečných 

situací. Zachránila ho hlídka 

městské policie, a protože věděl 

adresu své školky, odvezla ho 

policejním autem zpět. Děti do-

staly na rozloučenou dárek a 

omalovánky s příběhem  medvíd-

ka.  

EKO projekt Plave 

rybka po rybníčku 

Hra „na vědce“ děti opravdu 

zaujala a jistě probudila zájem o 

další zkoumání a objevování. 

Děti měly možnost naučit se 

vnímat význam vody v životě lidí, 

zvířat i rostlin, pochopit, že bez 

vody není život, musíme ji tedy 

chránit. Poslední část projektu, 

hudební dílna ukázala možnost 

vnímat vodu i z jiného pohledu, 

forma aktivního poslechu hudby 

a vytváření vlastního doprovodu 

ke skladbě je pro děti dobrou 

cestou k vytváření estetického 

cítění. 

Velké poděkování patří ÚMG za 

poskytnutí laboratorních pomů-

cek a materiálu. 

Prázdniny 

Většinu činností přesuneme 

ven, na zahradu a hřiště.  

Červenec věnujeme živlům 

v přírodě. Děti čeká další várka 

pokusů a hlavně spousta her… 

Hlavní téma pro měsíc srpen 

bude POUŤ !   

Nápady na prázdniny : 

Pozorujte mravence 

Několik mravenců si označte 

barevnou tečkou (kašičkou 

z nastrouhané křídy a trochy 

mléka). Takto označené mraven-

ce lze dobře pozorovat. Sledujte, 

co mravenci nosí a kam, jestli 

něco táhnou nebo postrkují, 

nesou někdy něco společně? 

Najdete mravenčí stezku? Od-

neste mravence opatrně kousek 

od mraveniště…najde cestu 

zpět? A co když ho dáte 

k něčemu dobrému, co sám neu-

nese (kousek cukru, ovoce…)…

zavolá si kamarády? 

Dozrávání pampelišky 

Utrhněte žlutý květ pampelišky a 

vložte do papírového sáčku. 

Uskladněte na suchém a slun-

ném místě. Po týdnu sáčky ote-

vřete… 

Domeček pro skřítka 

Zkuste s dětmi z přírodních ma-

teriálů postavit v lese domeček 

pro skřítka – vymýšlejte společ-

ně detaily. Ve školce si pak pro-

hlédneme Vaše fotografie.  



 

 

Co se dělo ve školce   

Co nás čeká  
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Dění ve školce 

 

 Fanda:“ Až mi bude šest, 

tak už na botník osáhnu!“ 

Paní ředitelka Lenka: „To 

asi ještě ne…“ 

Fanda se zkoumavým 

pohledem: “A tobě už 

bylo šest, že jo?“ 

Justine s vyděšeným 

výrazem při svlékání po 

příchodu do školky: “Já 

mám pod kalhotama jen 

kůži!“ 

K obědu máme rybí filé… 

Míša: „Ta ryba nás asi 

neslyší…“ 

Na začátek června jsme přichystali projekt 

Malý sporťáček. Sluníčko se na nás z oblohy 

směje více a více, a to nás láká  k pobytu ven-

ku, a tudíž i k pohybu. Pohyb je pro každého z 

nás velmi důležitý, a proto  bychom rádi dě-

tem vytvořili kladný vztah k pohybu a sportu 

jako takovému. V rámci projektu bychom rádi 

dětem představili různé druhy sportu. V první 

fázi projektu se zaměříme na sporty, které 

kolem sebe často vnímáme, a jsou pro každé-

ho z nás snadno dostupné. Začneme klasický-

mi sporty jako je běhání, cyklistika, tanec a 

dále budeme pokračovat „tvrdšími“ sporty 

jako je sebeobrana nebo horolezectví. Děti 

budou mít možnost si většinu nabízených 

sportů vyzkoušet s profesionály, kteří zavítají 

do naší školky. V druhé fázi dětem ukážeme 

jak odpočívat a relaxovat, protože odpočinek 

jde ruku v ruce se sportem. Poslechneme si 

relaxační písničky a melodie, uklidníme se u 

jógy a nadýcháme se čerstvého vzduchu 

v solné jeskyni. To vše zakončíme olympiádou, 

která se koná 11. 6. v Kunicích. V průběhu 

dvou sportovních týdnů bychom se chtěli vy-

tvořit u dětí zájem o pohyb, posílit jejich těles-

ný i imunitní systém a vytvořit  si vztah k zdra-

vému životnímu stylu. 

Karneval v únoru   

  

Děti připravily pro rodiče překvapení – básnič-

ku Polámal se mraveneček v loutkovém zpra-

cování . 

Po překvapení se tančilo, proběhla lekce zum-

by s paní učitelkou Sandrou a snědly se koblíž-

ky a jitrnice… 

 

Květnové divadelní představení 

pro děti a rodiče  

O PALEČKOVI 

Příběh o tom, jaké to je - být maminkou a ta-

tínkem - nám zahráli herci divadla Bořivoj. Ro-

diče strávili s dětmi ve školce příjemnou odpo-

lední hodinku s pohádkou… 

 

.  
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 Co jsme vytvořily 

 

 
 

 

 

 

 

 



Můžete tipovat…a my Vám to ve školce brzy prozradíme.  

Jaké jsou vzpomínky našeho personálu na školku a co těšení do první třídy? 

 

Kdo je kdo ? 

 

Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o 

Adresa:    Telefon: 603 100 845   

Vídeňská 1083 E-mail: recepce@msakademieved.cz 

142 20 Praha 4 http://www.msakademieved.cz 

 

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND  

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUOUCNOSTI  

 

 Do školky jsem nechodila, ale protože jsme bydleli hned 

vedle, chodila jsem si do školky a na zahradu hrát, když 

bylo zavřeno, s dětmi paní školnice. A do školy jsem se 

vážně těšila, i když mě můj starší bratr snaživě odrazoval.  

 Do školky jsem nechodila, ale hodně jsme si s dětmi hrály 

venku. Do školy jsem nastupovala až v 7 letech a moc 

jsem se těšila. Již dlouho před prvním zářím jsem měla 

nachystaný kufřík s pastelkami.  

 Ve školce se mi moc nelíbilo, raději jsem zůstávala u ba-

bičky, kde byl větší klid. Tatínek mě někdy zkoušel uplácet 

čokoládovým zajícem, abych šla do školky. Do školy jsem 

se docela těšila, první den jsem šla nachystaná 

s aktovkou.  

 Fotka je z první třídy, ale největší zážitky asi z vesnické 

školky. Koupali jsme se v potoce a chodili na návštěvu do 

hájovny, kde měli živého lišáka.  

 Do školky jsem chodila, až na jednu výjimku jsme měli 

hodné paní učitelky, ale nechutnalo mi jídlo. Do školy 

jsem se moc těšila. Dlouho předem jsem si chystala aktov-

ku.  

 Chodila jsem do vesnické školky s ohromnou zahradou. 

Měli jsme tolik kočárků a panenek, že si každá holčička 

mohla půjčit svůj. Do školy jsem se těšila, protože mě ne-

bavilo odpočívat po obědě.  


