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JAK JSME PROŢILI PODZIM V BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
Sluníčko ještě občas svítí, ale už nehřeje, listí opadává ze stromů, brzy se stmívá, nastal 

podzim.  

Podzim je čas, kdy školákům končí prázdniny a začínají povinnosti. Také naši absolventi 

usedli poprvé do školních lavic a v době podzimních prázdnin se s námi přišli podělit o své 

nové zážitky, pocity.  

I u nás v mateřské škole začal nový školní rok. Děti se po prázdninách vrátily do mateřské 

školy a navštěvují novou barevnou třídu, některé zůstaly v té své. Mnohé děti přišly do školky 

poprvé a probíhá u nich adaptační období. Dosud byly doma s maminkou a na nové prostředí 

si teprve zvykají. Abychom všem toto období zpříjemnily, přichystaly jsme pro děti spoustu 

zajímavých činností a akcí.  

V září, po seznámení s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami i ostatními 

zaměstnanci, byly děti pasovány do barevných tříd. Každé dítě dostalo tričko v barvě své třídy 

a učitelky děti slavnostně pasovaly. Mnohé děti tuto skutečnost velmi silně vnímaly a prožily 

ji s náležitým respektem. Nyní už děti bezpečně vědí, do které třídy patří, poznají její barvu 

a umí ji pojmenovat. Věříme, že i noví rodiče se seznámili s prostředím školy a orientují se 

v něm. 

 

 

 

 
17. 9. 2012 – PASOVÁNÍ DĚTÍ DO BAREVNÝCH TŘÍD 

 

V říjnu nás navštívilo maňáskové divadlo. Shlédnuté pohádky O pejskovi a kočičce, 

O šípkové Růžence nebo Liška, kohout a zajíc se dětem velmi líbily. Dětem z MODRÉ 

a ZELENÉ třídy se také moc líbilo představení v Loutkovém divadle Ostrava s názvem 

O Strašpytlíkovi Mukovi. Tato dobrodružná pohádka (Alternativní scéna Divadla loutek 

Ostrava) byla o tom, že nuda, samota a strach jsou jako nemoci, které se dají vyléčit. Stačí jen 

chtít! Na děti zapůsobilo prostředí divadla velmi slavnostně, zaujalo je netradiční pojetí 

zpracování příběhu.   

 



        
           1. 10. 2012 – maňáskové divadlo Šternberk 

 

       
Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava 

 

 

 

Říjen je také čas, kdy v mateřské škole začínají činnost zájmové kroužky. Děti se přihlásily do 

Angličtiny pro nejmenší, Atletické školičky, Maňáskového kroužku a pro ZELENOU třídu 

začala pohybová průprava a tenisová školička ve SC Ostrava, a.s (tenisová hala 

v Komenského sadech). Zejména tato poslední aktivita se těší velkému zájmu dětí a od 

prosince ji bude navštěvovat zase MODRÁ třída. Třídy se v průběhu školního roku vystřídají 

a v květnu ji završíme celoškolní olympiádou. 

 

 
4. 10. 2012 – ZELENÁ TŘÍDA – TENISOVÁ HALA V KOMENSKÉHO SADECH 
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Ale nejen sportem žije naše mateřská škola. V rámci rozšiřování povědomí o kultuře a umění 

navštívily děti z MODRÉ a ZELENÉ třídy Galerii výtvarného umění na Sokolské ulici 

v Ostravě, prohlédly si výstavu Romana Trabury pod názvem „Nové obrazy“ a „Troufalé 

zrcadlo“ – blíže v samostatném příspěvku. 

Děti MODRÉ třídy rovněž navštívily Ostravské muzeum na Masarykově náměstí, expozici 

minerálů a hornin. 

 

 

     
24. 10. 2012 – MODRÁ TŘÍDA                                                   31. 10. 2012 – ZELENÁ TŘÍDA 

GALERIE SOKOLSKÁ 

                                                                        

 

Do činností v naší mateřské škole se také zapojili rodiče. Ve všech třídách proběhly tradiční 

odpolední výtvarně – pracovní dílny s názvem Barevný podzim. Krásné výrobky z brambor, 

dýní, jeřabin, větviček, koření a dalších přírodnin, které v těchto dílnách vznikly, nádherně 

vyzdobily třídy a šatny dětí. Rodiče jsou moc šikovní a nápadití. 

 

 

       
 

                             
 



Aby děti mohly hrát samy divadlo, byly v rámci dotace z Městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz zakoupeny maňáskové loutky: 

 

 

 
 

 

Zakoupili jsme také bezpečnostní chodítka WALKODILE®, na které jsme v rámci 

grantového řízení Regiogranty 2012, oblast Zdraví a bezpečnost, které vyhlásil ArcelorMittal 

Ostrava a.s. získali šek v hodnotě 30 000 Kč. 

Chodítka jsme již vyzkoušeli na procházkách a velmi oceňujeme jejich funkci, bezpečnost. 

Děti je přijaly za své a rády je používají. 

 

 

 

       
 

 

 

 

V říjnu jsme společně s dětmi přivítali první sníh, nasypali ptákům do krmítek za okno. 

Dokončili jsme spoustu pěkných výkresů a výrobků, odeslali jsme několik výkresů na výstavu 

Barevný podzim. 



Proţili jsme v galerii… 
Na pozvání Výstavní síně Sokolská 26, Ostrava jsme se vydali na návštěvu galerie, kde právě 

probíhala výstava obrazů Romana Trabury pod názvem „Nové obrazy“ a „Troufalé zrcadlo“, 

a kde se děti mohly zapojit do vzdělávacího programu. 

Pro mnohé děti se otevřel zcela jiný svět, než v jakém se běžně pohybují. Většina z nich byla 

v galerii poprvé. Předem jsme dětem vysvětlily, jak si mají obrazy prohlížet, jak se můžou 

pohybovat a chovat. Děti měly lektorský doprovod – studentku Ostravské university, která 

velmi hezky a citově s dětmi pracovala. Děti si prohlédly všechny obrazy, u každého se něco 

dověděly. Mohly vyjádřit své pocity, dojmy, odpovídaly na otázky. Každý si vybral obraz, 

který ho něčím zaujal. Ve vlastní tvůrčí činnosti pak mohly děti nakreslit, co je nejvíce na 

„jejich“ obrazu zaujalo. Bylo zajímavé děti pozorovat. Po počátečním váhání se pustily do 

práce a začaly vznikat krásné obrázky, které vyjadřovaly náladu, pocity. 

Po dokončení výtvarné práce si děti sedly do kruhu a povídaly si o tom, co nakreslily, 

společně porovnávaly navzájem svá díla, hledaly mezi nimi souvislosti, porovnávaly svůj 

obrázek s originálem. Každý vytvořil svůj vlastní originál, na každém výtvoru se našlo něco 

zajímavého. 

    
 

Děti odcházely s mnoha dojmy, o kterých jsme si po návratu do školky dlouho povídali … 

 

Návštěva galerie mívá sváteční atmosféru a pro děti je lákavá. Je jedním z prostředků 

artefiletiky. Artefiletika je výchovné pojetí, které v 90. letech 20. století definoval a vymezil 

český pedagog Jan Slavík. Je to osobnostně orientovaná výchova uměním a patří do zážitkové 

pedagogiky. Prožitek v artefiletice zprostředkovává výtvarná, hudební nebo dramatická hra. 

Důležitou součástí sebepoznání je následující reflexe ve skupině. Artefiletika nabízí dětem 

přesahy do světa kultury kolem nás, rozvíjí jejich sociální kompetence a je prevencí v oblasti 

psycho-sociálních selhávání. 
Hlavní metodou práce s uměleckými díly v galerii jsou různé způsoby interpretace díla 

s ohledem na jeho bezprostřední zážitkové působení na diváka. Dětem bylo umožněno vnímat 

umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat, hodnotit, říci, co bylo pro ně 

zajímavé, co je zaujalo, vyjádřit své představy pomocí výtvarných dovedností a technik. 
Chceme se s vámi podělit například i o ten postřeh, že dítě, které využívá při kreslení 

převážně jen jednu barvu, sáhlo po celé barevné škále a vytvořilo velmi hezký barevný 

obrázek. 

 

Domluvili jsme si, že určitě využijeme další pozvání a s dětmi opět přijdeme. Už teď se na 

další návštěvu moc těšíme! 

 
 



Vyzkoušeli jsme… 
využití nových hudebních nástrojů při práci s dětmi:  

 

 
 

Tibetská mísa 

Tradiční ozvučný lidový nástroj ve tvaru mísy. Pochází z Nepálu a Tibetu a jeho používání je 

datováno už v polovině 3. tisíciletí př. n. l. Používala se k léčení tělesných nemocí, ale také 

k různým meditacím. Dělí se podle tvaru, který může být otevřený, uzavřený a miskovitý. 

Vliv na hru má také velikost. Každá mísa má trochu jiný tón, který lze vytvářet úderem 

paličky nebo přejížděním po vnějším okraji mísy. Vytváří se tak bohaté alikvotní tóny. 

Dešťová hůl 

Nástroj původem z Chile, využívaný indiány při ceremoniích na přivolání deště. Jedná se 

o dutou hůl ze skeletu kaktusu s vnitřními přepážkami, mezi kterými se přesýpají kamínky. 

Zvukem připomíná šumění deště. Při každém otočení hole se spouští zvuk připomínající déšť. 

Některé hole se vyrábí pomocí zasazení bambusových jehliček do tubusu hole. 

Zvonkohra 

Melodický nástroj  mnoha různých tvarů a podob. Díky velkému množství zvonků nebo 

ozvučných kovových trubek lze vytvářet různé tónové výšky. Vznikají tak komplexní 

melodie. Zvuk se vytváří jemnými pohyby a nechává se přirozeně doznít. 

 

    
 

    



Hra na tyto neobyčejné hudebné nástroje, ale i jejich poslech nabízí dětem autentický zážitek. 

Podporuje u dětí rozvoj citu pro rytmus, psychomotorický vývoj, rozvíjí sluchové vnímání, 

jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii. Buduje vztah k hudbě, je 

výborným prostředkem pro prohlubování vzájemného vztahu s ostatními. Rovněž slouží 

k různým způsobům relaxace a harmonizace zvukem.  

Nástroje jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů. Děti se 

s nimi seznamují pomocí zajímavých příběhů, které jim učitelka vypráví. Hra na tyto nástroje 

nevyžaduje velké schopnosti. Poskytuje dětem vlastní hudební zkušenost s vytvářením zvuků. 

Dítě získává nové zkušenosti a dovednosti, které ho těší, dostává se mu potěšení ze hry. 

 

Nejefektivnějším způsobem, jak se o „jiných“ nástrojích, „jiné“ hudbě dozvědět co nejvíce je 

zkoušet si na ně hrát, (naslouchat tónům, vibracím, rytmům…) Tak se hýbejme, houpejme, 

tančeme nebo jen tak ležme, naslouchejme třeba jako delfíni. 

Motto: „Oko hledá, ucho nalézá“ - indické rčení 

 
 

 

Proč chodit včas… 
Náš školní řád vymezuje dobu scházení dětí do 9:00 hodin. Umožnili jsme tento pozdější 

příchod do MŠ zejména dětem z rodin, kde rodiče nastupují později na své pracoviště nebo 

mají střídavé směny, pracují z domu apod. 

 

Čas je vzácný a jeho nedodržení může omezovat ostatní. Možná se někomu zdá tento 

požadavek banální, ne však tomu, kdo chápe, jak pozdní příchody negativně ovlivňují život 

a dění v mateřské škole: 

 

Omezování úklidu a ohrožování bezpečnosti 

Paní uklízečka vytírá schodiště a šatny, po mokré podlaze je snadné uklouznout a způsobit si 

pádem úraz – rodič i dítě. Pokud vyčkáváme s úklidem, ohrožujeme další časově navazující 

práce správních zaměstnanců. 

 

Předávání dítěte pedagogovi 

V této době se již pedagog naplno věnuje dětem, organizuje dokončení započatých činností, 

úklidu pomůcek, svačinu… Neustále má na zřeteli, kde děti jsou, co dělají, jak se chovají 

a přestává si vyměňovat informace o dítěti s rodičem. Proto předání není již takové, jaké by 

mělo být, je nedostatečné. 

 

Ruší činnost dětí 

Pokud dítě vstoupí do plánované aktivity později, těžko se zapojuje, ruší soustředěnost 

ostatních dětí. Často se ani již zapojit do činnosti nechce, protože nebylo přítomno začátku. 

Při výtvarných aktivitách nestíhá ani započít práci, na konci školního roku má méně výkresů 

a výrobků. 

 

Jsou omezeny podmínky jeho rozvoje 

Dítě se učí vším, co dělá a po celý čas svého pobytu v mateřské škole. Jistě sledujete, jak se 

vaše dítě rozvíjí, co se naučilo, jaké jsou jeho výtvory. Pokud dítě nedochází včas, je 

handicapováno, má omezeny podmínky pro vývoj.  

 

 

 



Nastínili jsme vám důvody, proč je důležité, aby děti chodily do MŠ včas. Optimální příchod 

dětí v posledním vzdělávacím ročníku je příchod do 8:00 hodin. Zanedlouho se budete muset 

přece přizpůsobit i docházce do základní školy. Trénovat tento příchod se vám tedy jistě 

vyplatí. 

 

 

 

Informujeme Vás… 
Naše mateřská škola se přihlásila do soutěžního projektu pro mateřské školy BAREVNÁ 

MATEMATIKA A VĚDA KOLEM  NÁS, který může zajímavým způsobem ukázat dětem 

svět kolem nás. 

Cíl projektu: podpořit aktivní práci dětí v mateřské škole v oblasti logického myšlení,  

                        zvýšení zájmu o čísla, počty, záhady a vědu obecně 

Co nás čeká? 

 Připravit s dětmi vědecký pokus, který si mohou samy osahat, 

vyzkoušet nebo dlouhodobě sledovat. 

 Exkurze, která dětem přiblíží prostředí vědy, matematiky, fyziky, apod. 

(planetárium, laboratoř, univerzity, firmy s vědeckým předmětem 

podnikání apod.). 

 Zveřejnit na svých webových stránkách informace o zapojení školy do 

soutěže. 

 Do 15. 3. 2013 uveřejnit na svých webových stránkách: 

 fotky/video z exkurze 

 dětmi namalované obrázky z exkurze 

 popsat pokus, kterému jsme se věnovali (cíle a výsledky) 

 fotky/video o výsledcích nebo i průběhu vědeckého pokusu. 

 

Časový harmonogram: Zahájení soutěže  1. 11. 2012 

Dodání výsledků 15. 3. 2013 

Vyhodnocení  15. 4. 2013 

Soutěž hodnotí:  zástupci pedagogické fakulty MU Brno 

TOPKONFERENCE CZ 

 

Zároveň můžeme vyhrát edukační pomůcky na rozvoj logického myšlení. 

Myslíme si, že i když nevyhrajeme, budou tyto nové zkušenosti a zážitky z prožitkového 

učení pro děti přínosem. 

Věříme, že nás podpoříte a nabídnete dětem návštěvy zajímavých pracovišť, která souvisí 

s obsahem soutěže. 

 

 

 

Mohlo by Vás také zajímat … 
Mateřská škola podala přihlášku na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města 

Ostravy, oblast školství, na celoroční a dlouhodobé volnočasové aktivity. 

 

 

 



Název projektu: ŠKOLKA V POHYBU 

Tento projekt je zaměřen na rozvíjení tělesné zdatnosti a vytrvalosti dětí, získávání kladného 

vztahu dětí k pohybu. Děti všech tříd budou mezi sebou soutěžit v disciplinách, které pro ně 

budou připraveny v tenisové hale v Komenského sadech jako celoškolní olympiáda. Záměrem 

je podporovat mezi dětmi kamarádské vztahy, zdravou soutěživost. K realizaci projektu je 

nutno zakoupit sportovní nářadí a náčiní, které bude dále celoročně využíváno ve sportovních 

a pohybových hrách v MŠ, medaile, diplomy a odměny pro děti. Tento projekt využijeme 

zároveň jako celoškolní sportovní přípravu na česko-polské sportovní utkání (06/2013) 

v rámci OP přeshraniční spolupráce 2007-2013  Česká republika – Polská republika pro 

realizaci mikroprojektů. 

Termín realizace: 6.5.2013 – 21.6.2013, Tenisová hala v Komenského sadech 

Cílová skupina:     81 dětí, rodiče, 6 učitelek, trenéři  

 

Požadovaná výše dotace: 30 000,00 Kč 

 

Držte palce, aby nám projekt vyšel! 

 

 

Nástrahy zimy… 
Končí podzim, začalo prudce přituhovat, čeká nás dlouhé zimní období. Pro dospělé spíše 

období nevlídného počasí, kdy pociťujeme rozmrzelosti z deštivých dnů, ve kterých je stále 

těžší udržet si úsměv na rtech. Ráno mrkneme z okna a zjišťujeme, že je pěkně mlhavo a že 

i něco málo přes noc nasněžilo. Venku je nevlídné zimní počasí a místo toho, aby okolí 

pokryla bílá peřina, tak stále prší a prší … Alespoň, že pro děti přinese zima spousty 

radovánek a her na sněhu, napadne-li nějaký. 

V naší mateřské škole dodržujeme určitá pravidla pro pobyty dětí venku, se kterými jste si již 

jistě všichni seznámili prostřednictvím školního řádu, a proto musí platit pravidlo: „neexistuje 

špatné počasí, pouze špatné oblečení“.  

Rodiče, kteří vozí své děti do školky auty, často na tuto skutečnost zapomínají. Děti ráno 

přicházejí v nedostatečném nebo i v nevhodném oblečení i obutí pro toto roční období. 

 

Připravili jsme proto pro Vás několik rad, jak vhodně děti připravit pro pobyt venku v zimě: 

 

spodní vrstva oblečení by měla být hřejivá. Nejlépe ji tvoří vlněné nebo funkční termo prádlo. 

To zajistí, že i když se dítě venku při pohybu zpotí, prádlo hřeje dál a dítě neprochladne. 

Následují podle potřeby 1-3 vrstvy oblečení, které hřejí, ale zároveň izolují, oproti jedné silné 

vrstvě, která snadněji profoukne a nevytváří meziprostory udržující stabilní teplotu. Také 

svrchní kalhoty by měly být v první řadě vodotěsné. Bunda by měla být teplá a prodyšná, 

přednost má nepromokavost. 

Nezbytná je pokrývka hlavy (např. kulich, který lépe sedí, oproti čepicím s volným 

zavazováním, které se pohybem uvolní a dítě spíše omezuje), lehká šála kolem krku. 

Rukavice jsou ideální prstové (naučte děti umět si je nasadit!), aby měly děti pocit volného 

pohybu prstů. Velmi praktické je tyto rukavičky našít na šňůrku (znáte jistě ze svých dětských 

let), provléknout poutkem v bundě a protáhnout rukávy ven. Dítě je nikam neodloží, má je 

vždy k dispozici, nezapomene je někde venku ve sněhu. Nezbytným doplňkem vybavení do 

mrazu je ochranný mastný krém na obličej. Nechávejte jej dítěti v šatně. 

Myslete i na to, že dítěte se chce venku pohybovat, hrát si spolu s ostatními. Je zcela 

normální, že děti přijdou z venku téměř jistě špinavé, sem tam i s roztrhanými nohavicemi 



a že je proto vhodné oblečení přizpůsobit této realitě. Lamentování některých rodičů 

k častému umazání či „nezodpovědnému“ zničení oblečení při hrách venku je nepříjemné pro 

děti, učitelky i pro rodiče samotné. 

Důležité je, oddělit oblečení pro pobyt venku tak, aby nejenom dítě, ale i paní učitelka věděla, 

co si dítě oblékne. Slouží nám k tomu spodní díl šatnového boxu. Boty si děti po celý den 

nechávají sušit na čistící zóně ve velké vstupní šatně, mokrá obuv do skříněk zásadně 

nepatří!!! Také dospělí si musí před vstupem do budovy na všech čistících zónách očistit boty, 

aby děti neběhaly v šatně po mokré podlaze. Hrozí tak možnost uklouznutí, pádu… Prosím, 

buďme k sobě vnímaví a tolerantní, určitě se nám to vyplatí. 

Učte, prosím, děti správnému postupu při oblékání, spolupráci s dospělým. Děti často čekají, 

že je paní učitelka oblékne od hlavy až k patě, jsou navyklé jen nastrkovat ruku, nohu. 

Některé nezvládají ani to. Paní učitelka samozřejmě dětem pomáhá, kontroluje, upravuje. 

Dovedete si představit, kolik je to knoflíků, tkaniček, zipů… máme omezený čas k přípravě 

na pobyt venku… a ještě, když si děti nepoznají své osobní věci? Ani učitelky to přece 

nemohou poznat, pokud se sejde několik stejných čepic, rukavic, šál, botiček …  

 

I přes tyto nástrahy zimy se v naší mateřské škole na zimu už docela těšíme! 
 

Podzimní čas uplynul jako voda a nastává zimní období. Nyní se už všichni těšíme, co nám 

přinese „Kouzelný vánoční čas“ a co objevíme v „Království paní Zimy“. 

 

Těšíme se na Vánoce        

 

Předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím nákupů, spěchu a uklízení. Pojďme se na chvíli 

zastavit, uvolnit a užívat si neopakovatelných svátečních chvil společně s dětmi. Vždyť již 

zapálením první svíčky na adventním věnci, doma i v mateřské škole, začíná ten kouzelný 

čas. 

Letos nás překvapily první sněhové vločky již v říjnu a děti si začaly hned vyprávět 

o Mikuláši a Vánocích. Sněhová nadílka samozřejmě umocňuje sváteční náladu a k Vánocům 

neodmyslitelně patří. Tak věřme, že nám paní Zima přinese letos bílé nadělení včas. Ale vše 

pěkně po pořádku. I nás ve školce čeká spousta práce. 

Nejdříve si musíme vyzdobit třídy, šatny a tělocvičnu veselými obrázky čertů a Mikulášů, 

abychom mohli v naší mateřské škole přivítat první sváteční hosty – Mikuláše, čertíka 

i anděla. Zajisté přinesou plnou nůši dárečků. Za ty jim poděkujeme básničkou i písničkou 

a samozřejmě všichni slíbíme, že na sebe budeme hodní a budeme si pomáhat. Dozvíme se co 

čerti mlsají, jak se čerti myjí, jak uklízejí nebo jak se čerti žení. Pro rodiče připravíme 

předvánoční dílny, kde si vyrobíme vánoční ozdoby, někteří si ozdobí vánoční perníčky, na 

sváteční stůl připravíme jablíčkový svícen, zkrátka budeme mít plné ruce práce s výrobou 

dárků a těšíme se, že uděláme opravdovou radost dospělým i svým kamarádům. Pro děti je 

advent časem očekávání z obdarování, proto nesmíme zapomenout nakreslit dopis Ježíškovi, 

ve kterém budou nejtajnější přání. Při společných vycházkách si prohlédneme vánoční 

výzdobu našeho města, rozsvícený vánoční strom a zastavíme se u živého zvířecího betléma. 

Na školní zahradě ozdobíme stromeček pro naše zvířecí kamarády jablíčky, mrkví a různými 

semínky, aby si tento sváteční čas mohli náležitě užít společně s námi. Také se chystáme 

ozdobit si svůj strom na Masarykově náměstí, který bude pro nás připraven v soutěži 



„O nejkrásnější vánoční stromeček“. Tuto soutěž pro všechny mateřské školy připravil 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Připraveno bude 12 stromečků se jmenovkami 

MŠ. Anketní lístek k soutěži pro širokou veřejnost by měl být k dispozici v prosincovém čísle 

ve zpravodaji  Centrum nebo přímo na náměstí, dřevěný box pro vhození hlasu tam bude také 

k dispozici. Vyhlášení vítězů proběhne 16. prosince na Masarykově náměstí. Rodiče mohou 

společně s dětmi doma vyrobit netradiční vánoční ozdobu a přinést ji do MŠ. Ale hlavně 

podpořte naše děti svým hlasem!                                                                                                                                       

Ve třídě dáme do váziček snítku jmelí, zaposloucháme se do vyprávění příběhů a pohádek při 

„černé hodince“ a při společném poslouchání a zpívání koled ozdobíme stromeček. 

K Vánocům také patří různé tradice, které všechny vyzkoušíme - pouštění rozsvícených 

lodiček z ořechových skořápek, odlévání vosku, házení střevícem, rozkrojení jablíčka 

s nalezením hvězdičky. O každé tradici si řekneme něco zajímavého, jak vznikla a co 

symbolizuje. Čekání na Ježíška si zkrátíme tím, že si příběh o Ježíškovi budeme vyprávět 

a prozkoumáme, jak to všechno bylo. Poslední částí adventu stráveného v mateřské škole 

bude společný vánoční oběd se svátečně nazdobenými stoly a ochutnáváním cukroví, které 

napekly maminky. Po celou dobu se děti těší na rozbalování dárečků, které nám nadělí školní 

Ježíšek. 

Kolektiv zaměstnanců naší školy přeje Vám i dětem příjemné a klidné prožití vánočních 

svátků, hodně radostných chvil, rozzářených dětských tváří pod vánočním stromečkem, štěstí 

a zdraví do nového roku 2013.  

 
 
 
 
Co Vás čeká v příštím čísle… 

 jak jsme prožili Vánoce v mateřské škole  

 vyhodnocení dotazníků k předčtenářské gramotnosti 

 blíží se zápis do ZŠ 

 a jiné...  

 

 

 
 


