
Milí rodiče, milí kamarádi, 

rozloučili jsme se s rokem 2021 a přivítali rok nový. 
Ten uplynulý nebyl v mnoha ohledech jednoduchý. 
Nesmíme však zapomínat na to dobré, co přinesl. 
A nebylo toho málo...  

Pro školky EduArt byl rok 2021 rokem významným. 
Byl plný výzev a změn. V týmech obou našich 
poboček jsme přivítali nové paní učitelky, 
nové děti a poznali řadu nových sympatických rodičů, 
kteří nám pomáhají náš příběh EduArt tvořit každý den. 

Nechvalným synonymem pro první polovinu roku byl
lockdown. Na bezmála dva měsíce jsme museli z nařízení 
vlády omezit provoz obou našich školek. Období to bylo 
nesmírněnáročné, ale zatěžkávací zkouška to nebyla 
zbytečná. Naučila nás mnohé, ale to nejdůležitější bylo 
ubezpečení, že máme  v našich řadách paní učitelky, učitele, hospodyně, asistentky
a rodiče, na které se můžeme spolehnout, stejně jako oni se mohou spolehnout na nás. 

Druhá polovina roku byla ve znamení velkých změn. Praha 4 získala novou empatickou paní
ředitelku Adélu Stejskalovou, která vzala vše pod svá laskavá křídla a společně se sehraným
týmem vytváří každý den nádherné kreativní místo pro batolata
i předškoláky. Důkazem jejich dobře odvedené práce jsou veselé úsměvy malých žáčků.

Mezitím na Praze 2 začala velká rekonstrukce střešních oken. Vše vyvrcholilo v září, během
kterého jsme se stali akreditovanou mateřskou školou v gesci MŠMT. Je to pro nás velká čest
a hlavně závazek být každý den lepší a lepší a pro děti tvořit v každé minutě úžasný barevný
svět. 

V listopadu jsme otevřeli nové jesličky Edík na Praze 2 a přivítali ty nejmenší mezi nás. Vznikla
tak další část našeho příběhu EduArt a my Vám děkujeme, že jste pořád
s námi! 

Co asi přinese nový rok? Necháme se překvapit. 

Za celý tým EduArt Vám přeji zdravý radostný rok plný dobré nálady! 

Radka Wirthová
spoluzakladatelka
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Tři králové
Čas (dny, měsíce, roky)
Ptáci
Zimní krajina (mandala z přírodnin,
domečky pro skřítky)

S příchodem nového roku zde máme i dávku
dalších atraktivních témat na každý týden.
Štědrý den, kdy děti dostaly dárky, již skončil,
ale samotné Vánoce zakončí až svátek Tří
králů. S dětmi si připomeneme význam tohoto
svátku i s jeho tradicemi a velmi známou a
oblíbenou písní “My tři králové jdeme k vám”.

Téma druhého týdne je s příchodem nového
roku nasnadě. Orientace v časových pojmech
jako jsou roky, měsíce a dny, je pro děti důležitá
pro uvědomění si, že svět má určitý časový
systém, který jim usnadňuje každodenní
fungování. Zaměříme se jak na elementární
pojmy jako jsou den a noc, tak také na
názvosloví dnů v týdnu a jmen měsíců v roce.
Plynule tak navážeme na náš roční vzdělávací
plán, který nese název Dvanáct měsíčků.

Třetí týden bude ve znamení projektového
týdne na téma “Ptáci”. Ptáci, jakožto jeden z
mála zvířecích druhů, se kterými se děti denně
setkávají i v městském prostředí, si jejich
pozornost jistě zaslouží. Zejména v zimním
období, kdy je nedostatek volně dostupné
potravy pro ptactvo, je důležité děti s tímto
druhem zvěře seznámit a přiblížit jim nutnost
pomoci jim.

Na konci měsíce ledna se s dětmi budeme
věnovat bílé zimní krajině, která nás, jak pevně
věříme, bude obklopovat. V tomto týdnu
budeme s dětmi horlivě tvořit a při venkovních
aktivitách si užívat sněhové nadílky, která je
dětmi vždy nadšeně vítána. 

Týdenní témata:
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5.1.  Tříkrálový pochod s korunami (Sady
Svatopluka Čecha)
11.1.  Logopedická depistáž
14.1. Návštěva Národního technického
muzea 
18.1. Riegrovy sady (Krmení ptáků)
27.1. Riegrovy sady (sáňkování)

    KALENDÁŘ AKCÍ

   

Leden na Vinohradech



Na Tři Krále
Život v ledových oblastech 
Ptáčci v zimě 
Proměny vody 

První týden nového roku odstartujeme tématem
Tří Králů. Děti se seznámí s těmito bájnými
postavami a dozví se, co donesli malému Ježíši
do Betléma. Povíme si o Betlémské hvězdě a poté
si ji vyrobíme. Děti budou vědět, kdy a proč se
slaví Tři Králové a co znamenají písmena K+M+B
na dveřích. 

V druhém lednovém týdnu nás čeká další téma 
z naší celoroční poutě “Světadíly”. Tentokrát se
zaměříme na život v ledových oblastech. Ačkoliv
se tyto krajiny mohou zdát nehostinné, žije zde
mnoho zajímavých druhů živočichů a rostlin. Děti
se seznámí nejen s přírodou, ale také kulturou lidí,
kteří nazývají zmrzlé oblasti svým domovem. 

Ačkoliv se může zdát, že příroda v zimě spí, není
tomu tak pro všechny živočichy. V třetím
lednovém týdnu se zaměříme na říši ptactva. Děti
se dozví, proč někteří ptáčci odlétají na zimu do
teplých krajin a seznámí se s těmi, které můžeme
spatřit poletovat ve sněhu. Povíme si, čím se živí a
jak jim my lidé můžeme pomoci přečkat zimu. 

Voda jakožto základ všech organismů na naší
zemi je fascinujícím prvkem. Ve čtvrtém týdnu se
zaměříme na její vlastnosti a skupenství. Děti se
dozví, proč je voda pro náš život tak důležitá a jak
a za jakých podmínek se může proměňovat. Sami
si vyzkouší experimenty s vodou v rámci
jedinečné vodní laboratoře. 

Týdenní témata:

.
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Leden na Libuši
KALENDÁŘ AKCÍ

6.1.  Průvod tří králů 
10.1. Logopedická depistáž ve školce
21.1. Pohádková noc - O víle Amálce a dědcích    
Fujavácích 
26.1. Vodní laboratoř
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optimalizace komunikačních dovedností a řešení případných poruch
rozvoj řečového vývoje a řečového projevu
grafomotorika, jemná a hrubá motorika, oromotorika a motorika očních pohybů
zrakové vnímání, sluchové vnímání a fonematický sluch, hmat a rozvoj vnímání tělesného
schématu
koordinace činností - souhra ruka a oko, ruka a mluvidla, serialita
správné dýchání
hlasová hygiena - fyziologické tvoření hlasu, nácvik regulace hlasu
mluvní dovednosti - porozumění řeči, slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost, artikulační
dovednosti

komunikační logopedický kroužek
dechová cvičení
rytmizace říkadel a rozpočítadel
procvičování mluvidel (např.hry na hybnost rtů a jazyka)
nápodoba zvuků
přednes básní

K předškolní výchově nesporně patří logopedická prevence. Nejedná se však pouze o řešení
špatné výslovnosti. Logopedie ve školce je daleko širší téma, kterému v EduArt věnujeme velkou
pozornost. Už nyní v lednu proběhne na obou našich pobočkách logopedická depistáž. Více se
dozvíte v následujícím článku: 

Co vše patří do logopedické prevence v MŠ?

Jaké činnosti a aktivity dětem v MŠ nabízíme v rámci logopedické prevence?

fonematický sluch
řečové vady
grafomotorika
barvy
početní vhled

Logopedická depistáž 

V lednu do našich školek zamíří paní
logopedka, která bude provádět screening
všech dětí, starších 3 let. Depistáž proběhne
během dopoledního programu, během
kterého paní logopedka postupně
samostatně prošetří každé dítě. Každý rodič
po vyhodnocení dostane písemný dokument,
ve kterém bude zaznamenán výsledek
depistáže s případným dalším doporučením.
Paní logopedka společně s učiteli školky
následně nabídne další řešení - např. další
individuální terapie. 

Obsah šetření:

Logopedická prevence ve školkách EduArt 
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Nové tváře

Jitka Kárská 

Představujeme Vám novou posilu do našeho týmu Jitku. Nastoupila k nám na konci října na
pozici administrativní asistentky. Více o ní se můžete dočíst v následujících řádcích. 

Rodačka z východních Čech, která se po studiu na Masarykově univerzitě v Brně naprosto
neplánovaně ocitla v Praze.

Na EduArt jsem narazila náhodou a již na úvodní schůzce si mě získal. Skvělá atmosféra, milí
lidé a úžasné děti. 

Náplní mé práce je starat se o administrativní agendu obou poboček. Budeme se tedy
potkávat na Praze 2 i na Praze 4, hlavně pak v emailu nebo telefonicky (někdo z Vás si možná
už říkal, co to je za Jitku, která jim píše a volá).

Mým profesním záběrem jsou kulturní management a pedagogika – konkrétně výuka
estetických předmětů (primárně hudební a výtvarná výchova). Během studia jsem
dlouhodobě pracovala v galerii a muzeu. V posledních letech se věnuji práci s dětmi - mám
zkušenosti s hlídáním a prací v dětském koutku. Čas s dětmi si vždy předem plánuji a snažím
se jej vyplnit smysluplými aktivitami.

Ve volném čase se věnuji hlavně rodině, svým oborům, ráda čtu, chodím do galerií a muzeí,
poslouchám hudbu a fandím Formuli 1.


