
Milí rodiče a kamarádi,

léto je tady! Právě nám skončily tři týdny
prázdnin a školky EduArt opět ožívají.
V následujících týdnech na Vaše děti čeká letní
program, který je naplněn prázdninovou pohodou,
venkovními aktivitami i obvyklými akcemi a výlety. 

Ve třech volných týdnech si všichni učitelé i ostatní mí
kolegové školek EduArt odpočinuli a nabrali tak síly 
do nového školního roku. Tento čas jsme také využili generálním úklidem
jesliček a školky na Vinohradech a samozřejmě i školky na Praze 4. 

Aktuálně máme plné ruce práce přípravami na navý školní rok. Dokupujeme hračky,
pomůcky a vybavení na Vinohradech i Libuši, finalizujeme školní vzdělávací programy,
školíme se v důležitých oblastech naší pedagogické koncepce, vítáme nové kolegy nebo
například vylepšujeme naši mobilní aplikaci, abychom Vám, rodičům, umožnili platby
jednoduše přes QR kód. Od září otevíráme novou pobočku v pražském Hloubětíně a moc se
těšíme z toho, že EduArt do své rodiny přibírá další kamarády. 

Přeji Vám krásné léto!

Radka Wirthová
ředitelka
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V tomto nejteplejším období budeme s Edíkem a s dětmi objevovat kouzla a krásy přírody. Vydáme se
za dobrodružstvím k vodě, do lesa, na louku i na farmu. Čeká nás poznávání bohaté fauny i flóry kolem
nás. Seznámíme se také s mnoha pohádkovými příběhy a postavami, které nás s Edíkem budou létem
provázet. 

Během našeho letního běhu věnujeme první týden zvířatům. Podíváme se na největší i nejmenší zvířata
světa. Zajímat se budeme o další neobvyklé tvory, které nepotkáme jen tak. Navštívíme Národní
muzeum, kde potkáme mnoho exotických zvířat. Spolu s Edíkem tak poznáme, jak rozmanitý je svět ve
kterém žijeme.

Další týden budeme poznávat české pohádky a postavy z prostředí rybníků a vod. Čekat na nás budou
vodník Česílko a hastrmani. Kteří si pro nás připraví dobrodružnou cestu plnou hádanek a úkolů.
Seznámíme se s kamarády Kvakem a Žblunkem a s jejich příběhy. 

Vydáme se do nedalekého lesa na zkušenou. Provázet nás budou české pohádky z prostředí lesa
(Červená Karkulka, Perníková chaloupka atd). Pomocí pohádek, zvládneme jistě rozluštit všechny
hádanky a splnit všechny úkoly z lesního dobrodružné výpravy, která na nás čeká. Pozor, v lese mohou
řádit i loupežníci. Ale jistě se nám podaří na ně vyzrát. 

Dobrodružství zažijeme také s pohádkovou včelkou Májou, díky které si více přiblížíme život a práci
včel. Dalším kamarádem na tento týden nám bude známý Ferda mravenec. Který nás bude inspirovat
svou sílou a pracovitostí. Během pikniku budeme mít mnoho času na podrobné zkoumání života v trávě. 

Naši sérii poznávání fauny a flóry dovršíme pohádkou O ošklivém káčátku a návštěvou farmy na
Toulcově dvoře. 

Konec prázdnin a začátek školního roku se ponese v rytmu a tónech našich českých lidových písniček.
Z vesela a z plných plic si společně zazpíváme a ve školce se tak opět po prázdninách přivítáme.
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Léto na Vinohradech

TÝDENNÍ TÉMATA

U rybníka 
V lese 
Na louce - projektový týden 
Léto na farmě 
Ta naše písnička česká 

       (české lidové písně)

28.7.     Národní muzeum - Zázraky evoluce
13.8.      Dobrodružná cesta vodníka Česílka
(Grébovka)
9.8.       Lesní dobrodružství (Bohdalecký les)
15.8.      Piknik na louce (Riegrovy sady) 
25.8.     Toulcův dvůr - farma 

KALENDÁŘ AKCÍ



Letní Olympijské hry jsou jednou z nejvýznamnějších sportovních aktivit a konají se každé čtyři roky.
Ačkoliv si na oficiální hry, které se budou konat v Paříži v roce 2024, musíme ještě počkat, ty Edíkovi
můžeme slavit již letos. Povíme si o jednotlivých sportovních disciplínách a jakou výbavu k nim
sportovci potřebují. Děti se seznámí s konceptem medailí a dozví se, co reprezentují. Budou si moci
sami vyzkoušet některé z disciplín v rámci sportovního dopoledne a seznámí se s pravidly fairplay. 

V prvním srpnovém týdnu se přesuneme mezi volně žijící africká zvířata na safari. Děti se naučí
pojmenovat základní druhy a dozví se o specifikách jejich způsobu života. Povíme si, jak vypadá
krajina v těchto končinách a proč je důležité chránit jejich přirozené prostředí. Společně navštívíme
pobočku městské knihovny v Krči, kde si vypůjčíme Atlas zvířat. 

Ve druhém srpnovém týdnu se zaměříme na prostředí rybníka. Povíme si, jakou funkci může rybník v
krajině mít a k jakým účelům jej lidé běžně využívají. Neopomeneme zmínit faunu a flóru, která se u
rybníků vyskytuje. Děti se naučí rozeznat a pojmenovat základní druhy hmyzu, ryb, ptáků, savců a
obojživelníků, které můžeme u těchto vodních nádrží potkat. 

V týdnu třetím se opět zaměříme na vodní svět. Tentokrát společně prozkoumáme život pod mořem.
Vysvětlíme si rozdíl mezi vodou sladkou a slanou a naučíme se rozeznat a pojmenovat nejznámější
obyvatele moří a oceánů. Povíme si, jaké aktivity můžeme na pláži a v moři dělat a jaké nástroje k
tomu potřebujeme. Společně navštívíme Svět medúz na pražském Pankráci. 

V posledním srpnovém týdnu společně prozkoumáme prostředí lesa. Děti se naučí rozeznat a
pojmenovat základní lesní zvířata a dozví se, na jaké rostliny zde mohou narazit a na co si mají dát
pozor. Povíme si, jaké funkce má les a k čemu jej lidé využívají. Společně strávíme dopoledne v
Kamýckém lese a budeme plnit úkoly v rámci lesní hry. 
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Léto na Libuši

Letní Olympijské hry
Safari
U rybníka
U moře
V lese

TÝDENNÍ TÉMATA

28.7.   Letní Edíkova Olympiáda
3.8.     Piknik u Borového rybníka 
9.8.     Návštěva Městské knihovny v Krči
17.8.    Výlet do Světa medúz
24.8.   Lesní úkolovka 

KALENDÁŘ AKCÍ


