
Milí rodiče, milí kamarádi, 

hurá! Nový školní rok je tu! Celé léto jsme se pilně připravovali na nový začátek, který bude letos skutečně
výjimečný. 

V našich školkách přes léto přibyly nové hračky, pomůcky a knížky. O prázdninách jsme se věnovali jak
řádnému odpočinku, abychom doplnili síly, tak intenzivní práci, abychom Vás nezklamali a připravili pro Vaše
děti to nejlepší prostředí. 

Vítáme mezi sebou nové kolegy, děti i jejich rodiče a těšíme se z toho, že budeme spolutvořit nové příběhy.  

V pražském Hloubětíně nám dokonce přibyla zcela nová pobočka. 1. září otevíráme a je nám opravdu velkou ctí,
že rozšiřujeme naši edurtí rodinu, nabíráme nové posily a šíříme naše myšlenky a pedagogické principy dále. 

Měsíc září bude zkrátka na Vinohradech, Libuši i Hloubětíně měsícem nových zážitků a přátelství. Máme nové
školní vzdělávací plány s neotřelými a zajímavými náměty. Každý rok obměňujeme tematickou linku, protože
stát na jednom místě zkrátka neumíme. Naše filosoficko-pedagogické pilíře však zůstávají stejné a plně si za
nimi stojíme. 

Důležitou metodou, se kterou v Eduartu pracujeme, je Teorie mnohočetné inteligence podle amerického
psychologa Howarda Gardnera. Protože mezi námi vítáme nováčky, dovolili jsme si nabídnout Vám krátký
článek o tom, jak s touto teorií ve školkách pracujeme. 

Dále se jako vždy dozvíte o plánovaných akcích a tématech měsíce září. 

Přejeme Vám příjemné čtení a na viděnou v Eduartu!

Radka Wirthová a Ida Smékalová 
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Září na Vinohradech

TÝDENNÍ TÉMATA

kniha "Kvak a Žbluňk jsou kamarádi"
Školka plná kamarádů
Kdo jsem já a co mám rád?
Česká republika - Stát, ve kterém žiji 

První zářijové dny se rozloučíme s prázdninami 
a přivítáme se společně v novém školním roce.
Poznáme nové tváře kamarádů i učitelek.
Společně si posdílíme zážitky z prázdnin a letních
dní. Projdeme si třídu i školku a seznámíme se 
s Edíkem. 

Druhý týden v září si vyvodíme společná pravidla,
která nám pomohou, abychom se ve školce cítili
dobře. Seznámíme se s kamarády Kvakem 
a Žbluňkem, kteří nás budou provázet celý měsíc.
Zamyslíme se nad tím, jak se k sobě chovají
kamarádi. Začneme se učit, jak spolu hezky
vycházet a vzájemně si pomáhat. 

I v následujícím týdnu si zahrajeme společné hry,
které nám pomohou poznat naše kamarády.
Vydáme se poznávat okolí školky. Seznámíme se 
s celoročním projektem “Co se skrývá v knihách”.
Založíme si své třídní knihy, které budeme v
průběhu roku společně utvářet. Navštívíme místní
knihovnu.

Během dalšího týdne se podíváme sami na sebe.
Jací jsme a jak vypadáme? V čem jsme stejní 
a v čem jsme odlišní? Zjistíme, že být jiný/á je
obohacení, které přinášíme do našeho světa.
Prožijeme Popletený den k mezinárodnímu dni
Alzheimerovy choroby. Společně vyrobíme
přáníčka pro seniory v Alzheimer Home.

Poslední týden v září nás čeká velký den: Den
české státnosti. Aby pro nás nebyl jen prázdným
pojem, vydáme se poznávat Českou republiku.
Povíme si bájný příběh o praotci Čechovi.
Objevíme jaké máme státní symboly i naše hlavní
město. Během týdne bude školkou mnohokrát znít
česká národní hymna.   

KALENDÁŘ AKCÍ

ČT 1.9.      Zahájení školního roku 
ÚT 13.9.    Poznáváme okolí školky 
PÁ 16.9.    Dopoledne v knihovně
ST 21.9.    Popletený den - (mezinárodní
den Alzheimerovy choroby)
PO 26.9.   Projektový den “Česká
republika”
ČT 29.9.    Putování praotce Čecha
(Grébovka)
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Září na Libuši

Loučení s létem
Tvoříme si pravidla 
Cesta do pohádky 
Podzim v lese
Sklizeň na poli

TÝDENNÍ TÉMATA

KALENDÁŘ AKCÍ

ČT 1.9. -   Zahájení nového školního roku 
ST 7.9. -  Poznáváme okolí školky
ÚT 13.9. - Pohádkový bál
ČT 15.9. - Návštěva Alzheimer Home v Modřanech
PO 19.9. - Dopoledne v Kamýckém lese 
ČT 22.9. - Den bez aut
ÚT 27.9. - Výlet do Zemědělského muzea

Přelomový týden mezi srpnem a zářím bude věnován loučení se s létem. Přivítáme nové
kamarády a ty, které se teprve nyní vracejí z prázdnin. Projdeme si došlou korespondenci Edíkovi
a zavzpomínáme na místa, kde jsme trávili červencové a srpnové dny. Zopakujeme si jména
všech kamarádů a paní učitelek, seznámíme se s prostory své třídy a ukážeme si místa, kde
všude najdeme svoji značku. 

Ve druhém zářijovém týdnu se zaměříme na školku a její pravidla. Společně si vyrobíme
harmonogram dne a vyvěsíme si jej ve třídě, abychom věděli, co bude po každé činnosti
následovat. Zopakujeme si základní pravidla chování uvnitř školky, na zahrádce i venku. Edík
nám představí Větrnou knihu a ukáže nám, jak s ní budeme po celý rok pracovat. Seznámíme se
s okolím školky v rámci “procházkového binga”. 

Ve třetím týdnu nás čeká úvod do našeho celoročního projektu Cesta do pohádky. Seznámíme
se s předmětem knihy a povíme si, k čemu slouží a jak s ní můžeme pracovat. Představíme si
koncept pohádky a vlastnosti kladných a záporných pohádkových postav. Převlékneme se za
našeho oblíbeného pohádkového hrdinu a zúčastníme se pohádkového bálu. Děti ze Zelené třídy
navštíví seniory v Alzheimer Home v Modřanech. 

Ve druhé polovině září můžeme očekávat pomalý příchod podzimu a my jej tentokrát budeme
pozorovat v lese. Budeme sledovat, jakými proměnami prochází lesní flóra a fauna. Naučíme se
rozlišovat základní znaky podzimu a budeme umět popsat počasí typické pro toto roční období.
Společně strávíme dopoledne v nedalekém Kamýckém lese a budeme pozorovat zvířata v
místním ZOO koutku.  Na 22.9. připadá celosvětově Den bez aut. Povíme si, proč je důležité
omezovat automobilovou dopravu a jakou formou ji můžeme nahradit. 

Poslední zářijový týden se budeme věnovat podzimní sklizni na poli. Seznámíme se s různými
druhy zeleniny a plodin, které se na podzim sklízejí a povíme si, k čemu se dají dále využívat.
Dozvíme se, jaké nářadí a pomůcky na poli potřebujeme k práci. Společně navštívíme expozici 
v Zemědělském muzeu na Letné. 



Září na Hloubětíně

KALENDÁŘ AKCÍ

ČT 1.9. -   Slavnostní otevření školky, zahájení 
                školního roku
ST 21.9. -  Popletený den 
                (mezinárodní den Alzheimerovy choroby)
ČT 22.9. - Jízda na ponících 
                 (Mezinárodní den Bez aut)
ÚT 27.9. - Bramborový den

Školka plná kamarádů
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
Kdo jsem já a co mám rád?
O podzimní zahrádce

TÝDENNÍ TÉMATA
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První zářijový den společně slavnostně otevřeme školku, seznámíme se s novými
kamarády - s malými i velkými. :) Zjistíme, jak se jmenuje naše třída, jaký obrázek má 
 naše značka a kde všude ho najdeme. Seznámíme se s Edou, který nám pomůže 
v průzkumu prostor třídy i celé školky.  Abychom si co nejdříve zapamatovali jména
kamarádů, zahrajeme si hry, které nám pomohou si je zapamatovat. 

Ve druhém zářijovém týdnu se zaměříme na školku a její pravidla. Edík nám představí
naši společnou knihu Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, která nás bude provázet celý
měsíc. Společně si vytvoříme režim dne a vyvěsíme si jej ve třídě, abychom věděli, co
bude po každé činnosti následovat. Zopakujeme si základní pravidla chování uvnitř
školky, na zahrádce i venku. 

Ve třetím týdnu nás čeká Popletený den k mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby.
Můžeme si tento den poplést cokoliv! Například můžeme přijít v různých ponožkách, mít
naruby oblečení a možná  s Edíkem najdeme i popletené věci po školce :). Trochu si tím
uvědomíme důležitost pomoci lidem, kteří ji potřebují. 

Můžeme již pociťovat změnu počasí a sledovat změny v přírodě. Naučíme se rozlišovat
základní znaky podzimu a budeme umět popsat počasí typické pro toto roční období.
Na 22.9. připadá mezinárodní Den bez aut. Povíme si, proč je důležité omezovat
automobilovou dopravu a jakou formou ji můžeme nahradit. V tento den strávíme
dopoledne v parku Zahrádky, kde se dozvíme něco o ponících a dokonce se na nich 
i povozíme.

Poslední zářijový týden se budeme věnovat podzimní sklizni na poli. Seznámíme se se
základními druhy zeleniny a plodin, které se na podzim sklízejí a povíme si, k čemu se
dají dále využívat. Dozvíme se, jakým způsobem se dostanou plodiny z pole 
a z obchodu až k nám domů. 27.9. si uděláme Bramborový den, během kterého si
zdramatizujeme Bramborovou pohádku a řekneme si, co všechno se dá z brambor
udělat. Nakonec si něco zajímavého z brambor i vytvoříme. 



Ve vzdělávacím plánu školek EduArt má nezastupitelné místo  tzv. teorie mnohočetné
inteligence. Na základě této teorie se snažíme rozklíčovat silné stránky dětí a individuálně
rozvíjet to, co je skutečně baví. Aktivity a hry ve školce jsou organizovány takovým
způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligence. Jednotlivé typy inteligence jsou
rozvíjeny v rámci každého týdenního plánu. S každým jedincem se následně pracuje
individuálně v rámci jeho preference k určité oblasti inteligence. Jako významný prostředek
k zjištění preference dítěte a evidenci jeho pokroků v daných oblastech slouží portfolio.
Nepostradatelnou roli hraje pozorování dítěte, čtvrtletní zhodnocení uplynulého období 
a samozřejmě konzultace s rodiči.

Oblasti inteligence, které Gardner zmiňuje, pojímáme jako oblasti rozvoje dětské osobnosti.
Nejedná se tedy o "inteligenci", jak ji známe v obecném slova smyslu, ale o možnost
pracovat se škálou harmonického rozvoje dítěte. 

Jak se orientovat ve zkratkách mnohočetné inteligence ve vzdělávacích plánech?
U jednotlivých denních činností jsou uvedeny zkratky jednotlivých oblastí inteligence. Jedná
se o ty z nich, které jsou v dané chvíli nejvíce rozvíjeny. 

Teorie mnohočetné inteligence je ve zkratce rozšíření tradičního pojetí inteligence. Staví se
proti jednotnosti klasického výkladu inteligence a prosazuje její různorodost 
a mnohočetnost. Současné vzdělávání tuto teorii často nezohledňuje a nedokáže se plně
přizpůsobit různorodým možnostem dětí. 

Dle Gardnerovy teorie existuje osm různých typů inteligence:

Lingvistická inteligence
Logicko-matematická inteligence
Prostorová inteligence 
Hudební inteligence
Tělesně-pohybová inteligence
Interpersonální inteligence 
Intrapersonální inteligence 
Přírodní inteligence

Teorie mnohočetných inteligencí v praxi
školky
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Nikola Helšusová

Jmenuji se Andrea a jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu EduArt. Čas strávený s
dětmi vnímám jako velmi smysluplný, proto jsem se rozhodla vystudovat střední odbornou
školu pedagogickou. Následně moje cesta směřovala ke studiu speciální pedagogiky na
univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě účasti na několika dětských táborech a akcích jsem
měla příležitost strávit 6 měsíců ve Finsku, kde jsem mohla být součástí tamější mateřské
školy. Smysl práce s dětmi pro mě tkví v objevování a podporování jejich silných stránek a
nabízení dostatečného množství podnětů, které budou napomáhat k celkovému rozvoji
osobnosti dítěte.

Nové tváře na Vinohradech

Nikola Helšusová - učitelka

Andrea Šírová - učitelka

Účastnila jsem se letních táborů,
jako pomocná praktikantka 
a později jako vedoucí
nejmladšího oddílu. Obdivuji děti
a jejich pohled na svět, mým
cílem je tento jejich pohled co
nejdéle udržet a stále rozvíjet,
řešit trable s úsměvem a
nepřestávat si hrát. Mezi mé
koníčky patří malování, vaření a
cestování. Jsem velice
spontánní a přátelský člověk,
který nejraději tráví čas se svou 
rodinou neb přáteli.

Jmenuji se Nikola a pocházím
ze severu Čech. Do Prahy 
jsem se přestěhovala za prací 
a přáteli. Mám ukončené 
studium na střední škole
pedagogické a dále pokračuji 
ve vzdělávání na Západočeské
Univerzitě v Plzni, v oboru 
výtvarné výchovy a výchovy 
ke zdraví. Práce s dětmi mě 
provází už od mých 15 let, 
v tomto věku mi započaly praxe 
na SŠ, které probíhaly 
v mateřské škole a ve školní
družině.



Nikola Helšusová

Nová tvář na Libuši

Linda Kim - školní asistent

Mé zkušenosti s dětmi pramení zejména z mého zaměření, jímž je tanec. Od 3 let jsem se začala
věnovat moderní gymnastice. Mé další kroky byly na Taneční konzervatoř, kterou jsem úspěšně
absolvovala. V průběhu školy jsem vystupovala v různých divadlech např. Národní divadlo,
Stavovské divadlo a mnoho dalších divadlech. Jelikož moje škola byla založena 
i na pedagogickém oboru, hned po škole jsem začala vyučovat ve studiu v oboru balet, taneční
gymnastika a taneční přípravka. Zde učím až dosud. Jelikož jsem chtěla své pedagogické 
dovednost prohloubit rozhodla jsem dále v tomto oboru vzdělávat.

Mám štěstí, že mohu pracovat v EduArtu, jelikož práci s dětmi miluji. Mohu zde svoje 
pedagogické zkušenosti uplatnit a do činností zapojit i mnoho tanečních a pohybových aktivit.


