
 

 

 

 

Plánované akce 

Každý měsíc ná-

vštěva seniorů v 

Zátiší 

Leden 

 25.1. solná jesky-

ně Budějovická  

Únor 

  24.2. Návštěva 

knihovny v Krči  

 Masopust  

Březen  

 7. 3. divadlo v MŠ 

Pasáček vepřů   

Duben 

 Velikonoční dílna 

 Předškoláci zápis   

 Toulcův dvůr 

Květen 
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Červen 

 7.6. Olympiáda 
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Mikuláš a Vánoce  

Čertovsko-andělská školka  

Prvního prosince nepřišly do škol-

ky skoro žádné děti. Bylo tu plno 

malých i velkých čertíků a andělů. 

Zpívali jsme, tančili, hráli různé 

hry a také trochu soutěžili. Ve 

školce se nám také objevily ad-

ventní pytlíčky – s úkolem na kaž-

dý den, který do Vánoc strávíme 

ve školce. 

Výprava pro stromeček  

Představte si, že jsme dnes ráno 

našli v adventním pytlíčku vzkaz, 

že si máme vyzvednout strome-

ček. Byla to velká výprava. Děti se 

střídaly při řízení vozíku a 

s velkým vypětím jsme to dokáza-

li! Stromeček je doma…tedy ve 

školce. 

Divadlo Bořivoj – Vánoční příběh  

Poetické představení divadla Boři-

voj nás naladilo do příjemné vá-

noční atmosféry. Zazpívali jsme si 

koledy společně s anděly a vyrazili 

za kometou do Betléma. 

 

Zdobení stromku pro zvířátka  

Stromeček jsme nazdobili a čekali 

na zvířátka. Chvilku jim to trvalo, 

ale po Vánocích bylo téměř sně-

deno. Jen zajíci si prý stěžovali, že 

se museli příliš natahovat, příště 

musíme věšet u země. 

 

Nadílka pod stromečkem 



 

   Pyžamková školka  

Drakiáda 

Stránka 2 

Dění ve školce 

 

Stejně jako loni jsme zapomněli objednat 

správné dračí počasí. Zvolili jsme tedy náhrad-

ní program uvnitř školky, zpívali jsme a vyrábě-

li malé dráčky na ozdobu. Děti se ale na pouš-

tění draků tak těšily, že umluvily rodiče a draci 

lítali i v děšti a téměř bez větru. Jeden drak si 

vyrazil i na střechu a došlo na záchrannou akci. 

Jak jinak než úspěšnou… 

Kdo měl dost odvahy, vyzkoušel si, jaké to je 

ve školce v noci. A navíc chvilku před Vánoci! 

Vybalili jsme vánoční krabici plnou pokladů, 

vyzdobili školku a přichystali adventní věnec. 

Pochutnali jsme si na pizze k večeři, předvedli 

krásná pyžamka na módní přehlídce a po 

večerní ukolébavce a pohádce na dobrou noc 

jsme si nechali zdát o výborné snídani, kterou 

pro nás nachystaly maminky. A stála za to! 

Děkujeme. 

Pozorujeme přírodu – v areálu AV a v Kunratickém lese 

 . 

Děti se nemohou do-

mluvit, kdo bude rozho-

dovat… Jeník: „Já jsem 

velitel!“ Olinka: „Já 

jsem ledová královna!“ 

Henrieke ukazuje ma-

ják sanitky:“Ale tohle 

neblinká!“ 

Olinka: Lukášek málem 

vypíchnul Pájovi auto-

busem oko!“ Jeník:“ 

Lukáši, nesmíš Pavlíkovi 

píchat oko!“ 

Jeník: „Ta věž je vysoká 

než ta druhá.“ Jeníku, 

říká se, že je vyšší… 

„Hmm, ta je ale vážně 

hodně vyšší.“ 
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 Co jsme vytvořili 

 

 

 

Společná práce 

Jeníkův čert a zlobi-

vé děti v pytli 

 

Společná práce  

Zvířata v podzimním lese 

 

 

Společná práce  

Barči a Barči 

 

 



Od září chodí k dětem domů, na návštěvu, kro-

kodýl Avík. Abychom se nehádali, ke komu Avík 

půjde, každý týden losujeme. A šťastný výher-

ce, s dovolením ještě více „šťastných rodičů“, si 

odnáší zeleného plyšáka na víkendovou návště-

vu. 

Svého hostitelského úkolu se všichni ujali skvě-

le, myslím, že žádný krokodýl ještě neměl tolik 

zážitků, jako ten náš. Avíkova kronika je plná 

fotografií a příběhů. 

Děti se při čtení kroniky dozví spoustu novinek 

o kamarádech, poznají jejich sourozence, do-

mácí mazlíčky i oblíbená místa. Také vyprávění 

o tom, co jsme dělali o víkendu, nabývá při 

čtení kroniky trochu realističtějších podob. 

Místo tvrzení, že jsem byl na víkend v Africe, se 

dozvíme například o krásné chalupě a babičce, 

která umí péct výborné koláče… 

 

Ve druhém pololetí k dětem zavítá Avík ještě 

jednou, tentokrát už s hodně popsanou kroni-

kou. Najděte si klidné odpoledne a společně 

s dětmi si přečtěte, co všechno už Avík prožil u 

kamarádů ze školky. 

 

Kromě poznávání domovů kamarádů nám Avík 

pomáhá také s přípravou budoucích čtenářů. 

Vytváření vlastních knih a deníků patří 

k důležitým faktorům, které podporují první 

čtenářské pokusy a celkový zájem dětí o knihy. 

A jaké jsou další způsoby, jak můžeme podpořit 

zájem dětí o knihu a čtenářství doma i ve škol-

ce? 

 Knihy a časopisy jsou dětem volně 

k dispozici. 

 Pravidelně čteme nejen před spaním 

 Pravidelné hovory o knížkách (děti nosí 

svoje oblíbené knihy z domova) 

 Prodejní výstavky knih v MŠ 

 Návštěvy knihoven. 

 Knižní dárky  

 Informace pro rodiče o knihách čtených 

v MŠ, informace o nových, doporučova-

ných dětských knihách. 

 Luštění úkolů v časopisech, novinách. 

 Podpora „psaní“ vlastních textů, rýmo-

vaček, básniček. 

 

Příklady her a cvičení:  

 Rozpočítadla (u-po-to-ka-ro-ste-kví-tí…) 

 Rytmizace říkadel s tleskáním (by-la-jed-

na-bab-ka…)  

 hry s rýmy – poznávání a vytváření rý-

mů; 

 hry se slovy – čím začíná slovo…, co začí-

ná na písmeno…, slovní fotbal, písmen-

koobrázkové pexeso; psaní vlastního 

jména i jmen blízkých osob...). 

 

 

 AVÍK nám pomáhá i s přípravou na čtení 

 

Mateřská škola Akademie věd ČR s.r.o 
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