
Milí rodiče a kamarádi,

vítáme Vás u čtení květnového newsletteru.  

Naše školka EduArt slaví v květnu 3.narozeniny! A stejně tak jako
tříleté dítě prochází významným vývojem, tak i školka 
EduArt každým dnem, měsícem i rokem roste! Denně se v našich
školkách a jeslích odehrávají nové příběhy a dobrodružství, ve kterých
hrají hlavní roli Vaše děti. A protože stejně jako děti nejsme zvyklí stát
na jednom místě, raději se posouváme vpřed. Máme pro Vás úžasnou
novinku! Od září budeme otevírat novou pobočku - školku EduArt
v pražském Hloubětíně. Jedná se o unikátní prostory nádherné vily
se zahradou. Těšíme se na nového Edíkova sourozence a doufáme,
že se mu bude dařit stejně dobře, jako jeho starším bráškům.  

Ani v našich stávajících pobočkách neleníme. Ve školce na Libuši jsme v dubnu rekonstruovali
terasu. Pan truhlář nám vyrobil nový dřevěný plot a celý prostor terasy se díky odstranění již
nevyhovujících květináčů podařilo zvětšit. Vznikl nám tedy funkční venkovní prostor, ve kterém
budou moci děti za teplého počasí venku stolovat či pod širým nebem zpívat, tvořit, tančit a
zkrátka si užívat čerstvého vzduchu. 

Na Vinohradech se nám plní nové jesličky našimi nejmenšími. Děti se úžasně adaptují a je
hřejivé pozorovat, jak se každý den cítí v naší školce více a více bezpečně a "jako doma". 

Žáčci z vinohradské školky společně se svými kamarády z Libuše jeli na konci dubna na
historicky první školku v přírodě. Prostředí jihočeských Čestic, které nabízí profesionální
ubytovací zázemí pro děti v prostředí zeleně, splnilo naše očekávání. Děti prožily 3 dny v lese. A
ačkoliv počasí nebylo jen slunečné, všichni si výjezd užili a odvezli si nespočet nových zážitků. A
to i nejmenší účastníci, kteří nedávno oslavili třetí narozeniny:-). 

Na zdraví, Edíku!

Přeji pěkné čtení nového čísla!
Radka Wirthová, spoluzakladatelka
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Jaro je již v plném proudu a s ním se pojí i krásný svátek věnovaným všem maminkám. I u nás ve
školce budeme tento svátek slavit a děti si tak připomenou důležitost maminky pro jejich život, pro
chod domácnosti a vůbec pro všechno co musí maminky zvládnout udělat. Taktéž se děti naučí
posloupnost maminek v rodinách od prababiček, přes babičky, maminky až po dcery, které se v
budoucnu také mohou stát maminkami. A žádná oslava by nebyla tou správnou oslavou, kdyby tam
nebyl pěkný dárek. Proto maminkám něco pěkného vyrobíme. 

Následující týden bude také ve znamení oslav. Tentokrát půjde o třetí Edíkovy narozeniny. Ano, naše
školka bude v tomto týdnu slavit již tři roky své existence. Společně to s dětmi oslavíme v pátek 13.5.
Nebude chybět ani narozeninový dort a drobné dárky. V celém týdnu se budeme věnovat nejen oslavě
Edíka samotného, ale vůbec významu oslav jako takových a nutnosti si připomínat krásná jubilea a
výročí. 

Třetí týden bude týdnem projektovým, v němž se tentokrát zaměříme na savce. Pro děti se jedná o
jeden z nejzajímavějších a jim nejbližších zvířecích druhů vůbec. Krom bohaté nabídky na tvořivé
činnosti se uskuteční tematický výlet naším autobusem do ZOO Praha, kde budeme pozorovat
exostické savce, které známe z televize, nebo z knih. Využijeme pokročilého jara a (doufejme)
příjemného počasí a uspořádáme piknik v Havlíčkových sadech, který proběhne společně s rodiči a
dětmi. Navážeme tak na covidem přerušenou tradici společných setkávání. Všichni jste srdečně zváni. 

Poslední květnový týden se budeme věnovat lidové tradici a zvyku Májka. S dětmi si tento svátek
připomeneme tím, že si Májku vyrobíme. Zaměříme se na posílení pohybového aparátu a celkově tento
týden zaměříme na venkovní hudebně - pohybové aktivity. 
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3.5.         Riegrovy sady (obrázky pro maminku)
13.5.        Oslava Edíkových narozenin 
19.5.        Piknik s rodiči v Havlíčkových sadech 
20.5.       Sportovní dopoledne (Heroldovy sady) 
26.5.       Park Folimanka (zvedání Májky)
27.5.       Pohádková noc Chaloupka na vršku 

   KALENDÁŘ AKCÍ

Květen na Vinohradech

TÝDENNÍ TÉMATA

Svátek matek
Jak se Eda narodil
Savci
Májka



V prvním květnovém týdnu si s dětmi budeme povídat o rodině. Děti se dozví o základních vazbách v rámci
nukleární rodiny a naučí se pojmenovat jednotlivé rodinné příslušníky. Vytvoří si jednoduchý rodokmen
rodiny a společně oslaví jedinečné a milované maminky v rámci Dne matek, který každoročně připadá na
8.5.

Květen je měsícem lásky, rozkvetlých stromů a květin. V druhém květnovém týdnu se zaměříme na přírodu
a její barevné a voňavé květy. Budeme květiny poznávat, malovat a tvořit. Děti se naučí pojmenovat a
rozeznat nejznámější kvítky našich zahrádek a luk. Ve středu se děti mohou těšit na piknik, který se bude
konat na nedaleké loučce a v pátek společně oslavíme již 3. Edíkovy narozeniny. 

S rozkvetlými květy přichází období opylování a hmyzího bzukotu. Ve třetím květnovém týdnu se zaměříme
na fascinující říši hmyzu. Děti se seznámí s nejznámějšími druhy hmyzu, který mohou potkat v našich
krajích. Dozví se čím se hmyz živí a čím je pro nás užitečný. V úterý nás čeká zajímavý výlet do skleníku
Fata Morgana v pražské Botanické zahradě, kde děti uvidí každoroční výstavu motýlů.

Ve čtvrtém květnovém týdnu nás čeká další z témat našeho ročního projektu “Světadíly”. Tentokrát se
přesuneme až k protinožcům na Australský kontinent. Zde se děti seznámí s aspekty života v Austrálii a
dozví se o tom, jací lidé zde žijí, jakým jazykem mluví a jak rádi tráví volný čas. Během týdne nás navštíví
profesionální fotografka a udělá nám krásné portrétové fotografie pod rozkvetlými stromy.

V přelomovém týdnu mezi květnem a červnem nás čeká pestré a zajímavé téma týkající se australské
přírody. Děti se seznámí s nejznámějšími australskými endemity, se kterými se můžeme setkat na tomto
kontinentě. Dozví se, jaké prostředí k životu upřednostňují a čím se živí. Prozkoumáme nejen pevninu, ale i
hluboký oceán. Ve středu společně oslavíme Mezinárodní den dětí, který každoročně připadá na 1. června.
Děti i rodiče jsou zváni na zahradní slavnost, kde bude připraven zajímavý program, občerstvení a spousta
zábavy. 
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6.5. (8.5.) Den matek 
11.5. Piknik na louce
13.5. Oslava Edíkových 3. narozenin
17.5. Výlet do Fata Morgany
20.5. Pohádková noc 
23. - 27.5. Profesionální focení ve školce (datum bude
upřesněno dle počasí)
1.6. Den dětí - zahradní akce pro děti a rodiče

KALENDÁŘ AKCÍ

Květen na Libuši

TÝDENNÍ TÉMATA

Moje rodina
Vůně květů
Hmyzí bzukot
Australský život
Australští endemité 




