
Dítě respektujeme - nepodceňujeme ho, jednáme s ním jako rovný s rovným.
S dítětem mluvíme v konkrétních vyjádřeních, upřímně a srozumitelně.
Jednáme a mluvíme klidně, hlas zvyšujeme jen v zájmu bezpečnosti či v ohrožující situaci.
Komunikujeme s dítětem emoce a učíme ho emoce sdělovat.
Dítě necháváme domluvit a nasloucháme mu, jsme trpěliví.
Jsme konzistentní, jednoznační a laskavě důslední. 
Chválíme děti za konkrétní činy a pokroky, podporujeme jejich sebejistotu.
Přistupujeme k dítěti s úsměvem a zájmem.
Snažíme se co nejvíce vyhnout jednoduchým příkazům a zákazům, používáme výzvy,
možnost volby, opodstatněné požadavky.
Jdeme příkladem (jednáme přátelsky, držíme slovo, myjeme si s dětmi ruce....).

Milí rodiče a kamarádi,

než abych v úvodním slovu k našemu měsíčníku plýtvala 
na sdělení o tom, že tady máme únor a zima vrcholí či na to, 
že nám naše plány stále hatí situace s pandemií, rozhodla jsem se, 
seznámit Vás s důležitou součástí naší práce. Konkrétně 
mám na mysli aspekt komunikace. Z našeho pohledu
 se jedná o nejdůležitější nástroj, který je všudypřítomný a zásadní 
při vzdělávání a péči o děti i vedení školky. Víme,  že tuto oblast je 
třeba kultivovat, zlepšovat a stále o ni pečovat. 
Proto podporujeme naše zaměstnance  v tom, aby s Vámi - 
rodiči komunikovali otevřeně a intenzivně. 
Stejně tak se držíme i určitých pravidel při kontaktu s dětmi. 

Zde jsou některá z nich:

Tématu komunikace se dotýkají i některé ze zpětných vazeb, jež  jsme od Vás v prosinci dostali
a v lednu vyhodnotili. Moc Vám za ně děkujeme!  Chvála nás těší a kritiku bereme zodpovědně.
Blíže o zpětných vazbách si můžete přečíst na straně 4. Na stranách 2 a 3 naleznete jako vždy
program na následující měsíce a poslední strana je věnovaná naší nové posile na Praze 2 - paní
učitelce Kateřině Mlázovské.

Přeji pěkné čtení!
Ida Smékalová, spoluzakladatelka

Edíkovy novinky 
Newsletter Jesl í  a školek EduArt  2/2022



Domácí mazlíčci
Zimní sportování
Rostliny
Plazi

Poslední zimní měsíc začneme v naší školce
tématem domácích mazlíčků. Mnoho z našich
školkových dětí se doma stará o pejsky,
kočičky a další zvířátka. Budou tak moci si
vzájemně sdílet zážitky a zkušenosti. I v naší
školce máme jedno domácí zvířátko (šneka
Ámose). Děti si osvojí znalosti péče o zvířátka,
ale i vztah člověka k přírodě.

Druhý týden bude zaměřen na zimní
sportování. Děti se seznámí se sporty, které
řadíme mezi ty zimní. Kromě pohybových
aktivit se budou děti také učit vzájemné čisté
hře (fair-play), kooperaci, ale také tomu, že
vítězství není všechno. Celý týden zastřeší 
 Edíkova zimní olympiáda se vším co 
k olympiádě patří (oheň, stupně vítězů,
medaile). 

Třetí oblastí v měsíci budou rostliny. Děti se
seznámí s tím, jak květiny přežívají zimu a jak
se připravují na první jarní dny, kdy začnou
kvést. Naučíme se, jak se o rostliny starat 
a jaký je rozdíl mezi domácími a venkovními
rostlinami. V tomto týdnu s dětmi také
oslavíme svátek sv. Valentýna.

Nakonec se vydáme do živočišné říše plazů. 
 Naučíme se, kdo do této skupiny zvířat patří,
jakou mají plazi tělesnou stavbu, jaké jsou
druhové odlišnosti a čím se živí. Dětem jsou
někteří plazi blízcí i tím, že jim připomínají tolik
oblíbené dinosaury a proto vyrazíme na výlet
do Dinosauria nedaleko Prahy.

Týdenní témata:
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3.2.           Canisterapie
2.týden    Zimní olympiáda
14.2.         Valentýn
21.-15.2.    Projektový týden - Plazi
23.2          Dinosaurium 
25.1.         Pohádková noc - Dinosauři

   KALENDÁŘ AKCÍ

   

Únor na Vinohradech

https://pop.cz/dinosauria/


Oblečení 
Zamrzlá příroda 
Doprava 
Masopust

V prvním týdnu se budeme věnovat oblečení,
které je nedílnou součástí našich životů, a to co
nosíme o nás vypovídá mnohem více než by
se na první pohled mohlo zdát. Povíme si 
o jednotlivých druzích oblečení a při jaké
příležitosti je nosíme. Děti se dozví, jak se styl
oblékání liší historicky, kulturně, věkově 
a sezónně. 

Začátek února bývá ve znamení té pravé zimy
- mrazu a sněhových závějí. S dětmi se 
v druhém únorovém týdnu podíváme 
na zamrzlou přírodu a řekneme si, jaká zvířata
se neukládají k zimnímu spánku a můžeme je
vidět se prohánět ve sněhu. Také si povíme,
jaké rostlinky zůstávají zelené i přes sněhovou
nadílku a nízké teploty. 

Transport a rychlý přesun z místa na místo je
jednou ze základních potřeb člověka 21. století.
Ve třetím týdnu si představíme různé dopravní
prostředky a povíme si, při jakých
příležitostech je využíváme. Taktéž 
se zaměříme na profese, spojené s dopravou 
a seznámíme se s ekologickým dopadem
dopravy. 

Masopust je období, které je vymezeno 
v období mezi koncem Vánoc neboli Svátkem
Tří Králů a Velikonocemi, které začínají
Popeleční středou. Ve čtvrtém týdnu si povíme
si 
o původu a účelu tohoto svátku, vyrobíme
krásné a barevné karnevalové masky 
a podnikneme Masopustní průvod 
do nedalekého lesa. 

Týdenní témata:

.
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Únor na Libuš
KALENDÁŘ AKCÍ

1.2.   Módní přehlídka 
2.2.   Workshop šití
8.2.   Modro-bílý den 
14.2.  Oslava svatého Valentýna 
18.2.  Pohádková noc 
24.2. Masopustní průvod 
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Průzkum spokojenosti rodičů

Praha 2
.

Praha 4
.

Nedávno proběhl náš každoroční průzkum spokojenosti rodičů s naší školkou, personálem a
programem. Zajímalo nás například, jak hodnotíte naše prostory a vybavení nebo jestli je
něco, co bychom mohli vylepšit. Krátké shrnutí výsledků si můžete přečíst v následujících

řádcích.

Velmi nás těší, že váš celkový pocit z naší školky je pozitivní a jste s námi spokojeni. Nejvíce si
chválíte náš program, atmosféru a přístup učitelů. U těch oceňujete především jejich schopnost
porozumět osobnosti dítěte, způsob komunikace a citlivý přístup. Jste rádi, že prostřednictvím
fotek v aplikaci Školka v mobilu můžete vidět, co ve školce daný den děláme.

Prostor ke zlepšení vidí někteří z vás v častější angličtině, včasnější komunikaci o plánovaných
akcích a změnách a v delším pobytu dětí venku. Dalšími zajímavými podněty byl návrh zařadit do
programu plavání či jógu, vytvořit fotky personálu se jmény pro lepší orientaci rodičů, prosba o
připojování data na výkresy dětí nebo uspořádat setkání všech rodičů (např. piknik). 

Co se týká prostor, výhrady máte pouze k šatně a k absenci zahrádky – tu se snažíme vynahradit
pobytem v přilehlých parcích. Nové jesličky se vám líbí, ale někteří z vás navrhují více prvků na
stěnách pro ještě větší útulnost. 

Kladnou odezvu jsme, k naší radosti, dostali i na Praze 4. Vyzdvihujete individuální
přístup k dítěti, kvalitní program a aktivity, a také příjemnou, téměř rodinou atmosféru.

Navrhujete podnikat častější procházky po okolí, tedy nezůstávat jen na zahradě. Uvítali 
 byste častější angličtinu. Žádost padla i na pečlivější přípravu dětí před výtvarnými
aktivitami – kontrola vyhrnutí rukávů a nošení zástěrky, ale také se pokusit eliminovat
znečištění oděvu během pobytu venku.

Personál si chválíte, naše paní učitelky vnímáte jako milé, ochotné, kreativní a
nápomocné. S prostory jste také spokojení (jste rádi, že máme zahradu) a líbí se vám, že
se školku stále snažíme vylepšovat. 

Děkujeme všem za čas, který zpětným vazbám věnovali. Budeme se snažit Vaše náměty uvést 
v život v maximální možné míře !



We would like to introduce you to the new addition to our team Jitka. She joined us at the end of
October as an administrative assistant. You can read more about her in the following section!
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Nové tváře

Kateřina Mlázovská

Kamarádi mi říkají Kačka a ti nejmenší někdy Káťa nebo i teta. Poněvadž mě po
léta lákaly činnosti určené dětem od útlého věku, rozhodla jsem se studovat
Pedagogickou fakultu UK. Již při první pracovní zkušenosti jsem zajišťovala dětské
programy a hry v labyrintech na zámku Loučeň. 

V bludištích jsem se potulovala dlouhá léta, stejně jako v lesích a na letních
loukách během dětských táborů jako instruktorka. A pokud jsem během svého
dospívání nehledala zrovna nejkratší cestu ven z bludiště nebo z lesa, doučovala
jsem děti jazyky nebo je ve večerních hodinách hlídala. 

Na chvíli jsem se menším dětem vzdálila, abych zjistila, že při výuce češtiny 
v prostředí základní školy mi chybí neomezená upřímnost, inspirativnost 
a kreativita, kterou u menších dětí tak zbožňuji. Jsem ráda, že mě mé cesty
dovedly přes základní školu i přes zajímavé Montessori prostředí 
až k vyváženému vzdělávání úžasného  EduArtu, kde zde společně 
s nejmenšími kamarády mohu trávit dny naplněné radostí. 

Pokud mě některý den nepotkáte ve školce, narazíte na mě na univerzitě, 
na vycházce s pejskem a manželem, na běžeckém okruhu nebo při psaní mého
food blogu. 


