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Dopis z Červené třídy 
Školní rok začal v Pátek 1. 9., v naší třídě se letos sešlo 23 dětí, 12 dívek 
a 11 chlapců. Každá třída v naší školce má svou barvu, ta naše se 
jmenuje Červená. Proto máme ve třídě spoustu doplňků v tónu této 
barvy. Je to barva lásky, pro to i hlavním cílem v naší třídě je vytvořit 
milou a klidnou atmosféru, aby se u nás dětem líbilo, měly se navzájem 
rády, respektovaly se a pomáhaly si.  
Pro letošní školní rok jsme si my paní učitelky této třídy připravily dvě 
novinky: 1. Putovní Krteček = náš třídní kamarád, který nás všude 
provází je Krteček, s ním zpíváme, cvičíme, povídáme si, chodíme  
na procházky. Budeme ho na víkend půjčovat dětem domů (všechny se vystřídají), aby se dětem v pondělí 
lépe vracelo do školky. Věříme, že to pomůže s naší letos problémovější adaptací. 2. Tichá třída = Ticho a klid 
má obrovský význam pro náš život, děti se jim učí tím, že je zažívají každý den. Krátké okamžiky se postupně 
prodlužují. Klid se stává jejich součástí stejně jako další klíčové dovednosti související s tímto projektem, např. 
respekt, slušnost, úcta, galantnost, schopnost si pomáhat a spolupracovat. 
 V šatně i na chodbě u naší třídy jsou nástěnky s pracemi Vašich dětí, vždy se snažíme, aby si každé dítko  
na nástěnce našlo svůj výtvor, ale někdy nemá zájem a obrázek nenajdete. Jindy jsou děti nadšené  
a na nástěnce najdete více obrázků od jednoho autora. V šatně visí vedle okna další dvě malé nástěnky, kde 
se můžete dočíst informace o nejbližších akcích, o čem si s dětmi povídáme, jaké se učíme básničky a písničky. 
V šatně také najdete lístek s názvem: "Úkol na tento týden". Učíme děti si zapamatovat drobný úkol, nebojte 
se, půjde vždy o nějakou maličkost. Děkujeme za vaši pozornost při čtení. Co ale na lístečku nenajdete, přesto 

je to Vašim stálým úkolem rodičů. Důsledně dohlížet  
na sebeobsluhu Vašich dětí (smrkání, svlékání a oblékání 
jednodušších částí oděvu, umývání rukou, stolování a stravování, 
správný úchop lžíce, poznat si své věci,...) Tím pomůžete nám, ale 
především Vašim dětem se lépe začlenit a adaptovat. 
Naše třída se v loňském šk. roce zapojila do projektu: "Celé Česko čte 
dětem", pro velký úspěch v tomto projektu pokračujeme.  
V průběhu roku se s dětmi více čte, nejen při odpočinku na lehátku, 
ale i v průběhu dopoledne, po rušnějších aktivitách, jako součást 
relaxace. K tomu slouží Vámi donesené polštářky. Dále si jednou  

za měsíc zveme návštěvu nebo přivítáme ochotné rodiče, kteří přijdou do naší třídy a dětem přečtou úryvek 
z oblíbené pohádkové knížky. Kdo máte zájem se k nám a dalším rodičům připojit, připište sena seznam 
čtenářů v naší třídě. Budeme moc rádi. 
Koncem dopisu chceme poprosit o spolupráci a důslednost při zavírání branky na pojistku, jde  
o bezpečnost všech dětí. Každý den se těšíme na Vaše děti i spolupráci s Vámi. Poctivě si připravujeme 
programy, projekty, výlety, návštěvy a další aktivity, o který budeme informovat v dalším čísle našeho časopisu.  
S pozdravem a přáním krásného dne Vaše 

paní učitelky z Červené třídy Jana a Dáša 
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Dopis ze zelené třídy 
„Podzimku, podzimku,do které jdeš třídy...“, tak začíná písnička, která ZELENOU třídu přenesla do krásného 
ročního období. Z vycházek a pobytu na školní zahradě si děti přinášejí různé přírodniny, barevné listy, které 
používáme při výtvarném a pracovním tvoření. Kaštany, žaludy, ale i kousky větviček mají děti i ve třídě, které 
jim při hrách napomáhají procvičovat jemnou motoriku ruky a prstů. 

Nejvíce si děti hrají s barevnými listy. Dělají z nich cestičky pro broučky, navlékají na provázek a vyhledávají 
krásně zbarvené, které si odnášíme do školky. Vylisované listy pak dále používáme např. k nalepování. Hrabání 
listí je další oblíbenou činností dětí. Nejen, že je to pro ně zábava, ale je to i pracovní činnost, kterou pomáhají 
při podzimním úklidu zahrady. 

I v letošním roce jsme zařadily „ŠIŠKOVÁNÍ“. Požádaly jsme rodiče, aby pomohli doma dětem s výrobkem  
ze šišek, který pak přinesou do mateřské školy. Nyní nám výstava dokrášlila verandu. I když se v minulém roce 
sešlo výrobků podstatně více, i tak děkujeme rodičům za spolupráci a že si na svoje děti udělali čas. 

Vítr cinká na šišku, brouček spinká v pelíšku. 
Schoval se tam před zimou, vítr houpe, houpy hou. 

 

Dopis ze Žluté třídy 
Po prázdninách se předškoláčci sešli v nově vymalované školce v budově ZŠ. Děti se postupně seznamovaly  
s prostory MŠ – třída, herna, ložnice, kuchyňka a v přízemí šatna. Jako budoucí školáčci si postupně okoukaly 
i prostory ZŠ. Na obědy děti dochází do školní jídelny, kde se děti učí větší samostatnosti jako školáci.  
Při pobytu venku děti hodně využívají dětské hřiště s herními prvky za školu anebo blízký lesík, kde rády 
pozorují koně ve výběhu. 
V naší třídě máme 27 dětí – 13 holčiček a 14 chlapců. Během podzimu se děti učily poznávat a pojmenovávat 
ovoce a zeleninu a uvědomovat si jejich význam jako zdroj vitamínů pro zdraví člověka. Děti si užily i prožitkové 
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dny – den plný ovoce a vitamínový den. Děti si samy připravily ovocné osvěžení, zeleninový talíř a mrkvičkový 
salát. Moc děkujeme maminkám za ovoce a zeleninu, které děti přinesly jako domácí úkol. 
V úterý 26. 9. se vydařila Myslivecká akce pro děti na zahradě MŠ. Do naší MŠ přijela nezisková organizace 
Myslivost – Kulturní dědictví, která dětem oživila pojem myslivost a propagaci přírody. Formou ukázek práce 
s pejsky, práce s obrázky, se skutečnými vycpaninami a s využitím puzzlí přiblížili dětem tajemno českých 
mysliveckých tradic a připomněli význam ochrany přírody kolem nás. 
Ve středu 4. 10. si děti velmi užily další prožitkový den „Den s pejskem“. MŠ navštívila paní Ing. Alena 
Smolíková – několikanásobný mistr ČR a mistr Evropy v disciplíně Dogdancing se svými dvěma pejsky. Děti si 
zkusily rozcvičku s pejskem a s plným zaujetím sledovaly taneční vystoupení pejsků na dětské písničky. Také 
se dozvěděly mnoho zajímavých informací o výchově a výcviku pejsků a mohly si pejsky pohladit a darovat 
mlsotku. 
Rodičům předškoláčků byla nabídnuta výuka angličtiny. Do MŠ dojíždí lektoři Mike a Karin z jazykové školy 
Phoenix a děti zábavnou formou seznamují s anglickým jazykem. Na tento kroužek se přihlásilo 16 dětí  
a probíhá každý čtvrtek od 12:00 do 13:00 hodin. 
I v letošním šk. roce pokračujeme v projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. Každý den zařazujeme čtení příběhů 
nebo pohádek. Záměrem je rozvíjet u dětí pozitivní vztah ke knihám. Pravidelné čtení u dětí rozvíjí paměť, 
představivost, učí myšlení, rozšiřuje znalosti a soustředění, rozvíjí jazyk, slovní zásobu, formuje čtecí a písemné 
návyky a ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole. 
S tímto projektem souvisí i další projekt „PÍSMENKOVÁNÍ“. Děti se hravou formou seznamují s písmenky, 
vybarvují si pracovní listy s písmenky a obrázky, poznávají hlásku na začátku slova a vymýšlejí slova podle 
předlohy. 
Letos jsme zařadily i další projekt „HRAJEME SI S ČÍSLY“. Hravou formou u dětí rozvíjíme předmatematické 
představy, děti se seznamují s číselnou řadou, s jednoduchými počty, procvičují názvy a význam jednotlivých 
čísel. Prostřednictvím jednotlivých činností rozvíjíme základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. 
Podněcujeme zájem o matematické činnosti, představivost, logické uvažování a respektování pravidel. 
Od měsíce října dostávají předškoláčci dobrovolné domácí úkoly. V šatně mají vždy v pondělí pracovní list  
k probíranému tématu. Doma si samy nebo s rodiči prac. list vyplní a do konce týdne přinesou do školky.  
Na konci šk. roku dětem pracovní listy zakroužkujeme a děti si svoji 1. knížku domácích úkolů vezmou domů. 
Přejeme všem předškoláčkům pohodový a úspěšný rok ve Žluté třídě. 

 

Zprávy z ředitelny 
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší MŠ v novém školním roce 2017/018. Do naší MŠ 
chodí 78 dětí a všechny děti které byly nově přijaty nastoupily a postupně se adaptovaly. 
Hlavním cílem naší mateřské školy je, aby se zde děti cítily dobře, aby byly šťastné, zvídavé a aby měly 
uspokojeny své celoživotní potřeby. Pro dobrý základ naší idey je důležitá správná adaptace. Každé dítě má 
nárok na tolik času, kolik ho potřebuje. 
V loňském školním roce se nám ve spolupráci se zřizovatelem podařilo kompletně vypracovat projekt  
na přístavbu naší Mateřské školy z důvodu nízké kapacity školy. V současné době čekáme na dotační titul, 
který by nám umožnil projektový záměr na „Rozšíření kapacity MŠ“. Dále se nám podařilo plně zrekonstruovat 
naši školní kuchyni a dopravní hřiště, obojí si již zasloužilo nový kabát. 
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Rekonstrukce kuchyně proběhla v době letních prázdnin ve spolupráci s firmou Gastro Zich a zřizovatelem. 
Proběhla rekonstrukce WC v 1. patře pro zaměstnance. Nový přístřešek na popelnice vyrobila učňovská škola 
Jaroměř, se kterou již spolupracujeme čtvrtým rokem. Ve sklepních prostorech bylo zřízeno zázemí na praní 
prádla – pračka, sušička na prádlo a sklad potravin. 
V příštím školním roce se chceme zaměřit na projekt školní zahrady – environmentální výchova, pokládku 
zámkové dlažby kolem MŠ, zřízení keramické dílničky, položení dlažby v hlavních chodbách školy a pokud 
finance dovolí vyměnit nábytek ve druhé třídě. 
Všichni naši zaměstnanci mají odbornou kvalifikaci a snažíme se pracovat na základě vymezených pravidel 
 a vzájemně spolupracovat. Ke své práci přistupují zodpovědně, snaží se uplatňovat při komunikaci s dětmi  
a rodiči vstřícný a sympatizující přístup. Učitelky jsou schopni pracovat nad rámec svých povinností a mezi 
nepedagogickými zaměstnanci a učitelkami panuje přátelský vztah. Aby byly personální a pedagogické 
podmínky „plně vyhovující“ a učitelky se denně překrývaly 2,5 hodiny, byla od 1.9.2017 na naší MŠ přijata 
nová paní učitelka. 
V současné době jsme zapojeni do projektu – Šablony pro MŠ, ze kterých využíváme Školního asistenta  
a Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv. 
Dále jsme zapojeni v projektu – Klokanovy školky, Celé Česko čte dětem, Zelená škola. Dílčí projekty si paní 
učitelky vytváří na třídách samy. Postupně se chceme zapojit do projektu Zdravá školní jídelna. Nadále 
pokračovat v Prožitkových dnech, při kterých se používá forma prožitku a pokusu, dětem jsou velmi přínosné 
a baví je. 
Co nás čeká do konce roku: V měsíci listopadu pojedeme s dětmi do Opočna do divadla na pohádku. Autobus 
máme zajištěn. Období čerta a Mikuláše chceme prožít společně s Vámi s rodiči, kdy chystáme „Čertovskou 
nadílku“ v odpoledních hodinách. Termín upřesníme včas. Velkou besídku v kině jsme letos ponechali na 
oslavu Svátku maminek v květnu 2018. 
Poděkování rodičům: 
1/ Děkujeme rodičům za zakoupení „Hravých sešitů“ se kterými jsme již začali pracovat a rozvíjet tak 
grafomotoriku dětí. Tím také obohatíme jejich portfólium. 

2/ Velké poděkování patří rodičům, kteří se zapojili do projektu ”Mami, tati, kup mi značku”, kdy si rodiče 
mohli zakoupit jednu dopravní značku a společně se svým dítkem ji vybrat a označit. Celkem se vybralo 5.300 
Kč. 

3/ V měsíci listopadu se zapojíme do projektu” Krabice od bot”. Tímto projektem chceme společmě s Vámi 
rodiči pomoci dětem, na které s dárkem nikdo nemyslí. Zapojení je samozřejmně dobrovolné. Stačí připravit 
malý balíček označený “Vánoční dáreček pro kluka nebo holku” a donéstdo MŠ. Dárky předáme organizaci 
Diakonie Hradec Králová, která je rozdá dětem do předem vytipovaných míst. Tato výzva nás paní učitelky 
zaujala. Vždyť Vánoce jsou právě k tomuto předurčeny. 

Velice si vážíme této úzké a vstřícné spolupráce Vás rodičů a Všem dárcům děkujeme. 

Jana Černá – ředitelka MŠ 
 

 


