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Další školní rok je za námi – červen 2022 

 

Dopis z Červené třídy 
Začneme hezky od shora z podkroví Mateřské školy, a to u nás, u nejmenších. Každé 
začátky bývají těžké, i ten náš nebyl hned bez pláče. Musíme ale říct, že i díky Vaší 
spolupráci a ochotě se nám to povedlo v co nejkratším čase. Z to Vám patří velký dík!  
Na začátku října jsme už byli bez slziček a mohli jsme vyrazit na první výlet do Opočna. 
Sokolníci z Česka i ciziny zde vystavovali své dravce. I nás se jeden moc ochotný ujal  
a vše nám vysvětlil. 
Postupně k nám začali přicházet nové děti, kterým se třetí rok blížil, a tak další adaptace probíhala 
postupně. 

 

V prosinci jsme si ve třídě udělali hrací koutky „Peklo a Nebe“, udělali jsme si Čertovský den  
s převleky a zakončili to návštěvou z Pekla. V Adventním čase jsme také shlédli Vánoční pohádku  
s čarodějem. Kouzelná Elza z Ledového Království uchvátila všechny děti, ale i nás dospělé.  
Před Vánoci jsme se ještě vydali znovu do Opočna, tentokrát na výstavu betlémů. 
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Po zimě jsme se ještě stále scházeli v menším počtu. O to lepší ale byla individuální práce s Vašimi 
dětmi a my je tak mohli poznat o něco více. Poprvé jsme také zvládli spojené třídy. Pro takto malé 
děti, jsou to najednou velké změny a přeci se tam rozkoukali :) 
Na jaře jsme se šli společně s ostatními třídami, podívat ke škole na vynášení zimy. 
S blížícím se teplem jsme stále více mohli využívat školní zahradu, která také prošla drobnými 
úpravami. Nás ale nejvíce baví pískoviště a jízda na kolech a odrážedlech. 
Tento školní rok byl bohatý na různé akce a výlety. Zvládli jsme i výlet přes oběd na hrad Vízmburk 
a do Včelína pod ním, prodloužený výlet do Častolovic. Zašli jsme i několikrát na zmrzlinku, oslavili 
Den Dětí. 
Moc Vám tímto děkujeme, že jste nám Vaše děti na výlety svěřili a že jsme se také všichni v pořádku 
vrátili. Ještě nás čeká závěrečná šipkovaná s hledáním pokladu do přírodní rezervace Zbytka. 
Děkujeme také, že jste s námi plnili drobné úkoly od Krtečka z nástěnky. 
Na závěr našeho dopisu, bychom Vám chtěli poděkovat za hojnou účast při naší 1.opravdové besídce. 
Z důvodu časté nemocnosti dětí jsme ji pojali jako vítání sluníčka a dodatečnou oslavu svátku 
Maminek. Nakonec nás bylo opravdu dost a děti to zvládly na jedničku. 
Vaše děti za celý rok udělaly obrovský pokrok. Zvládnou se odloučit od rodičů, domů si odnášely 
krásné výrobky a zpěváci jsou to také skvělí. Však jste se o tom na besídce, přesvědčili sami. 
 

 Paní učitelky Marťa a Péťa 
 

Dopis ze Zelené třídy 

Milí rodiče, po dvouleté covidové pauze jsme s vašimi dětmi prožili rok, tak jak jsme si 
přáli, poznávali nové věci, učili se básničky, písničky a vedle výchovné a vzdělávací 
činnosti jezdili na výlety a podnikali různé akce. Pojďme si spolu některé připomenout. 
Podzim, září – listopad: v naší třídě se sešlo 13 dívek a 13 chlapců, všechny děti si krásně 
zvykly na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. Všichni jsme se v krátkém čase stali 
„partou“. Naší první společnou akcí byl závod – běh Emila Zátopka, který se již stává 
tradicí Zelené třídy. Další větší akcí, kterou si děti náramně užily byl projekt „Martin na bílém koni“, 
kdy si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky a pokusy. 
Zima, prosinec – únor: zimní až vánoční období jsme přivítali návštěvou výstavy betlémů v Opočně. 
Vánoční besídku jsme pro vás s nadšením a radostí chystali, žel jste ji mohli shlédnout jen díky 
„jůtubku“. 4. února jsme slavnostním pochodem po školce zahájili Zimní Olympijské hry v Pekingu, 
děti malovaly vlajky, vyráběly pochodně, učily se rozlišovat potřeby pro různé zimní sporty  
a v neposlední řadě i fandit. Karnevalem jsme ukončili zimní období. 
Jaro, březen – květen: dívčí a klučičí koleda patří ke zvykům naší školky, navštívili a vykoledovali 
jsme i kamarády z ostatních tříd. Nejdůležitější akce jara je vždy oslava svátku maminek, 
připravované pásmo, bylo v ohrožení. Neštovičky nám neustále snižovaly počty dětí, přesto se nám 
podařilo je přelstít, besídku se rychle doučit a za krásného počasí vám ji na zahradě školky ukázat. 
Dvouletou pauzu od všech akcí si letos chceme vynahradit netradičně 2 výlety. První výlet byl  
do Ptačí oblasti u Josefova, kde jsme s průvodcem – ornitologem sledovali ptáčky, poslouchali 
přednášku, obdivovali žabky, netopýra a život v tůňce. Poté jsme celou oblast obešli a díky 
připraveným úkolům a bohatým svačinkám zvládli ujít 6 km. Druhý výlet jsme zavítali do Včelína 
u Vízmburku, kde jsme se dozvěděli spoustu nových věcí ze života včel, ochutnávali jsme med, 
nakonec navštívili samotný hrad. 
Léto, červen: návštěvou vojáků v Dobrušce jsme oslavili Den dětí, děti byly nadšené. 
Výjimečných akcí a zážitků jsme v průběhu roku měli mnohem více, napočítali jsme jich 31, určitě 
navštivte stránky školky, vše vždy fotíme a můžete se s dětmi podívat. Do některých akcí jste se 
zapojili i vy rodiče, tímto chceme moc poděkovat za spolupráci při vylepšování a zkrášlování školní  
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zahrady. Pan Kubizňák nám pomohl vybírat a převážet písek, když jsme z pískoviště dělali 
kamínkoviště, které se dá využívat skoro v každém počasí, děti ho mají opravdu rády. Dále děkujeme 
paní Záleské, která nám ušila ochranu na zahradní nábytek do altánku, aby nám ho ptáčci „nešpinili“. 
Nebudeme jen děkovat, také prosíme a ptáme se tatínků, strýčků či dědečků, po celém školním roce 
se nám porouchal náš „vozový park“, potřebujeme poopravit koloběžky a odrážedla, utáhnout 
šroubky, nafouknout kola, zkontrolovat brzdy, pokud by se našel nějaký šikovný kutil budeme moc 
rádi. 
Měsíc červen pro nás paní učitelky znamená loučení s vámi rodiči a dětmi, některé půjdou do modré 
třídy, od září to budou velcí předškoláci, ostatní postoupí do třídy žluté. Všechny děti v tomto roce 
udělaly velký pokrok, máme z nich ohromnou radost a jsme na ně pyšné. Přejeme jim, ať jsou vaše 
děti stále tak hodné, nadšené a upřímné, jak jsme je mohly poznat. Vám rodičům přejeme hodně 
zdraví a krásné léto. 

Vaše paní učitelky Dáša, Martina a Zuzka 
 
  

Dopis ze Žluté třídy 

Milí rodiče, naše Žlutá třída si po celý rok užívala nové třídy, kterou jsme ještě dovybavili 
hračkami a učebními pomůckami. Děti nás obohacovaly každý den svými nápady, 
úsměvy, holčičky chichotáním, a to je to co by v každé třídě nemělo chybět. V letošním 
školním roce byly v naší třídě i přítomny dvě asistentky pedagoga, kvůli integrovaným 
dětem. I když se v září zdálo, že to bude velice náročné, postupně jsme se všichni na třídě 
zžili a společně si užili zpívání, tancování, cvičení, vyrábění a poznávání. Rády jsme 
využívali naší školní zahradu, kterou se snažíme vylepšovat ku prospěchu rozvoje dětí. 
Budoucím školákům, přeji do nové životní etapy mnoho úspěchů, trpělivosti a energie. 
Velmi často využíváme v naší Žluté třídě interaktivní tabuli, kterou děti ovládají samy a dodržují u ní 
pravidla. 

Krásnou dovolenou a krásné zážitky s Vašimi dětmi přeji p. učitelky Jana, Stáňa, Míša a Pavla. 
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Příspěvek 

Využití interaktivní tabule v MŠ – ano, či ne? 
 
Přes veškerý technický pokrok mnoho učitelek v mateřských školách pracuje tradičními metodami 
výchovy a vzdělávání. U nejmladších dětí je to naprosto pochopitelné, starší děti, a především starší 
předškolní, včetně dětí s odkladem školní docházky, vyžadují samy technické vymoženosti, a navíc 
je dovedou velice dobře a rychle využívat. Interaktivní tabule může velmi dobře sloužit jako 
výchovně-vzdělávací pomůcka i dobrá motivace a lákadlo pro zapojení dětí k méně atraktivním 
činnostem 

V naší mateřské škole vlastníme interaktivní tabuli od června r. 2020 a dosud s ní pracujeme pouze 
v naší Žluté třídě.   

Využití interaktivní tabule v naší třídě 
Pro podrobnější přiblížení tématu 

 Na tabuli si lze předem připravit obrázky (např. ovoce a zeleniny, pokud nemáme již 
připravené ve třídě). Můžeme pojmenovávat, třídit, přiřazovat, popisovat apod. 

 Pokud si děti nejsou jisty některým pojmem, lze jej vyhledat na internetu a ihned zobrazit. 

-  Jako obrazová dokumentace, zvukový záznam písní, skladeb, hlasů živočichů i věcí a dopravních   
    prostředků, videa dostupná z webových stránek, …) 
-  K nácviku grafomotorických cvičení ve zvětšeném měřítku v programu MALOVÁNÍ 
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 K uvolňování ruky už od nejmenších dětí (vhodné pro velkou plochu, variabilitu barev) 
 S tím souvisí úzce i vysvětlování k pracovním listům, zkopírovaný pracovní list je promítnut 

na tabuli jako návod. Na něm si děti vše vyzkouší a ujasní, dále pracují samy u stolu. Tato 
metoda je vhodná pro pracovní listy náročnější na vysvětlování s kombinovanými úkoly pro 
děti. 

-  Videotrénink s dětmi při náročných situacích a zpětná vazba s reakcemi dětí na danou situaci  
    a činnosti v ní 
-  K relaxaci a zábavě 

 Videotrénink s dětmi při náročných situacích a zpětná vazba s reakcemi dětí na danou situaci 
a činnosti v ní 

 K relaxaci a zábavě 

 Pouštění filmů a pohádek formou kina z DVD přes tabuli např. v případě deště, v rámci 
odpočinku či před vánočními svátky… 

 K procvičování některých znalostí a dovedností 

 U nás nejpoužívanější.  
Využíváme především zpracované interaktivní výukové programy. Všechny tyto programy velmi 
dobře navazují a doplňují školní vzdělávací program, jsou zpracovány pro realizaci RVP PV. Zahrnují 
i variabilní scény a umožňují náhodné zadání úkolu, jsou se zvuky, písničkami, zaměřují se na 
číselnou řadu 1–6 a 1–10, logické uvažování, paměť, postřeh, rytmizaci, základy čtenářské 
gramotnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopis z Modré třídy 
Tak tu máme červen a s ním i konec školního roku. Jsme určitě všichni moc rádi, že tento rok se už 
vše vracelo do normálu a s našimi předškoláčky jsme strávili velmi tvořivý rok plný her, radosti, 
zážitků a přátelství. V této třídě bylo nutné dětem průběžně připomínat pravidla společného soužití  
a pěkné chování ke kamarádovi. Snažili jsme se mezi dětmi rozvíjet komunikaci, ohleduplnost, 
toleranci a kamarádství.  Dětem jsme po celý rok připomínali, jak moc je důležité mít v životě dobré 
kamarády a kamarádi si pomáhají, mají se rádi, dělají si radost, a hlavně si neubližují. Bez kamarádů 
by nebyl svět tak barevný, rozmanitý a šťastný. Každé kamarádství nám obohatí život. 



 

6 

 
Rádi bychom zmínili některé akce a výlety, které si děti užily během roku. Na podzim naši 
školkovskou zahradu navštívil pan Karel Nejman se svými pejsky a dravci a děti se dozvěděly mnoho 
zajímavých informací ze života dravců a zhlédly letové ukázky. Počasí nám přálo i na výlet  
do skanzenu v Krňovicích, kde děti poznaly, jak se žilo v minulosti a vyzkoušely si zpracování surové 
vlny - vyrobily si motýlka. V zimě nechybělo setkání s Mikulášem, čertem a andělem a čertovské  
a andělské dovádění v kostýmech. Před Vánocemi si děti užily vánoční den s rozbalováním dárečků 
a zpívání vánočních písniček a koled. V lednu se 4 statečné a šikovné holčičky přihlásily na sportovní 
týden na horách v lyžařské školičce v Sedloňově. Během týdne se krásně naučily lyžovat a své první 
lyžování předvedly poslední den rodičům na svých prvních závodech. V březnu děti absolvovaly 
ozdravné pobyty a relaxaci v solno-jodové jeskyni v Černilově. Na jaře děti získaly mnoho 
zajímavých informací ze života motýlků ve výukovém programu Motýli. V Opočně na zámku děti 
shlédly velikonoční výzdobu a při dalším výletu do Opočna se děti seznámily s hrou na hudební 
nástroje při výchovném koncertu ZUŠ v Kodymově národním domě. Pravidla v dopravním provozu 
a správné chování na ulici si děti zopakovaly ve výukovém programu Bezpečně k cíli. Zatím poslední 
výlet, který jsme s dětmi podnikli, byl na hrad Vízmburk u Havlovic. Nejdříve jsme si prošli zříceninu 
hradu s průvodcem a cestou zpět jsme zastavili ve včelíně pod Vízmburkem. Pan včelař dětem 
připomněl důležitý význam včel v přírodě, přiblížil užitečnou práci včel a včelaře, ukázal pomůcky  
a v ochranném klobouku děti mohly pozorovat včelky u včelínu. 
 

Školní rok utekl jako voda a my našim předškoláčkům přejeme úspěšný vstup do školních lavic,  
ve škole prima učitelé a v životě i ve škole štěstí na dobré kamarády. Všem dětem i rodičům krásné 
léto, plný sluníčka a pohody a mnoho krásných zážitků při poznávání nových míst. 
 

Paní učitelka Pavla, Vlasta a Jana 
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Zprávičky z ředitelny 

 
Vážení rodiče, 
Po dvouleté Covidové pauze, kdy naše škola kulturně nežila, cítíme potřebu s Vámi s rodiči sdílet vše 
co nás s Vašimi dětmi spojuje a zároveň Vám poděkovat za fajn spolupráci. Společně s vámi jsme se 
Vaše děti snažili provést celou školní docházkou a dosáhnout toho, že jim poskytneme kvalitní 
vzdělání a připravíme je na vstup nejen do základní školy ale i do života. Za to patří dík i všem 
učitelkám, které se o to snažily. 
Náš kolektiv se rozrostl na již 19 zaměstnanců. Všichni mají velkou zásluhu na perfektním chodu 
naší MŠ. Za tuto spolupráci jim upřímně děkuji. 
Snažíme se udržet krok s vývojem školství, nakoupili jsme nové učební pomůcky pro rozvoj 
smyslového vnímání, získali jsme 68 000 Kč na digitální pomůcky, Dovybavili jsem naši zahradu 
polytechnikou, pro děti se buduje pítko, nové houpačky, Ukončili jsme Šablony III. A rozjíždíme 
Šablony IV., z kterých budeme čerpat školního asistenta a vzdělávání pro pedagogy. O letních 
prázdninách se budou provádět stavební úpravy v Modré třídě v ZŠ, které umožní dětem více 
prostoru. To všechno by nešlo bez spolupráce zřizovatele a Technických služeb České Meziříčí, kteří 
našim přáním naslouchají a s radostí je plní. 
Cítím potřebu poděkovat rodičům za spolupráci při Covidových opatřeních a za spolupráci po celý 
školní rok. Obzvlášť děkujeme panu Skalickému za vybudování pítka zdarma (firma Štěpánek)  
a houpaček, panu Runkasovi za finanční dar a ostatním, kteří ochotně pomohou, když je požádáme. 

 
Krásné léto Vám přeje Jana Černá, ředitelka 
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Fotogalerii z akcí najdete na www.mscm.cz 
 

 


