
Milí rodiče, milí kamarádi,

vítáme Vás u dalšího čtení našeho newsletteru
 - již u druhého tohoto školního roku. Jako ve všech
 předchozích newsletterech i v říjnovém zjistíte, 
jaké akce na Vaše děti čekají a jakými tématy se
budeme zabývat. Nezapomeňte se také podívat
na poslední stranu vydání - seznámíme Vás se
stravováním ve školkách EduArt. 

V naší školkách děti učíme prožitkem. Chceme, aby
si malí žáčci vyzkoušeli na vlastní kůži všemožné
umělecké aktivity a seznámili se s hudebním,
výtvarným i sportovním vyjadřováním. Důležitou
součástí uměleckých směrů je i dramatická výchova. 
Ta probíhá každodenně a zračí se ve spontánních
i hlavních činnostech. 

Jednou z významných technik dramatické výchovy je využití loutky ve výuce. Děti se každý
den potkávají s “malým Edou”, který s dětmi komunikuje, stává se jejich přítelem a je jim
blízký svým světem a imaginací. Stimuluje dětskou fantazii, kreativitu, empatii, komunikaci a
kritické myšlení. 

“Edík” sehrává důležitou roli i v adaptačním období dítěte ve školce. Už jste se i Vy seznámili
s naším Edíkem? :-)

Přeji Vám krásné podzimní dny a těším se na viděnou ve školkách Eduart!

Radka Wirthová
ředitelka, zřizovatelka
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Čas rychle běží a my jsme se v průběhu září rozloučili s létem. Ústředním
tématem října bude podzim. Celým měsícem nás bude provázet Edík. Vybral
nám tentokrát encyklopedickou knihu “Slyšíš, jak mluví stromy?” od Petera
Wohllebena, ze které se dozvíme mnoho zajímavého. 

Již první týden ji otevřeme a vydáme se poznávat tajemství stromů. Jak
stromy dýchají? Umí stromy mluvit? Mají stromy rodiny? To vše se dozvíme.
Poznáme jaké části stromy mají. Naučíme se rozlišovat jehličnaté a listnaté.
Naučíme se jména stromů kolem nás. Prostě se z nás stanou odborníci 
na stromy. V neposlední řadě zjistíme, zda stromy potřebujeme k životu. 
A při návštěvě knihovny, zjistíme více o výrobě papíru i knih. 

Druhý týden zjistíme, jak bohaté podzimní období je a jaké plody nám
přináší. Mnoho jich pojmenujeme, nasbíráme a využijeme při výuce i tvoření.
Stejně jako my vnímáme změny během podzimu, i zvířátka je cítí. Zjistíme,
co zvířátka dělají na podzim. A ověřit si poznatky pojedeme na nedalekou
“Jezdeckou školičku”, kde nás mimo poníků čeká mnoho dalších zvířat. 

Třetí týden již bude podzim v plných barvách a tak se jej vydáme pozorovat
do Kunratického lesa. Čeká nás mnoho barevného tvoření a hraní. 
A na závěr týdne i “Podzimní den”, kdy se i my sami převlékneme do barev
podzimu. 

Poslední týden v tomto měsíci věnujeme radostem, které podzim přináší.
Čeká nás mnoho legrace, hraní s listy, kaštany a dalšími plody. Ústředním
tématem tohoto týdne bude vítr a počasí. Budeme objevovat, jakou sílu vítr
může mít a jak je možné, že draci létají. Zjistíme, co létá a co ne. Celkově si
shrneme naše pozorování o podzimním počasí. A samozřejmě také
vyběhneme ven s draky. Tento týden nás čeká také první návštěva seniorů
v rámci projektu “Mezi námi”.

V přelomovém týdnu nás čeká Halloweenská párty, během které se naše
školka promění k nepoznání. 

4.10.    Návštěva knihovny
11.10.   Jezdecká školička Měšice
19.10.   Výlet do Kunratického lesa
21.10.   Podzimní den
26.10.  Projekt “Mezi námi”
27.10.  Pouštíme draky
31.10.   Halloweenská párty
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Říjen ve školce na Vinohradech

Slyšíš, jak mluví stromy?
Plody podzimu
Podzimní barevné čarování
Pouštíme draky

TÝDENNÍ TÉMATA
   



První říjnový týden nám Eda ukáže novou knihu “Slyšíš, jak mluví stromy?”, která nás
zavede do lesního prostředí. Řekneme si, proč bychom měli lesy chránit, jakým
způsobem se v lese chovat a proč se lesní zvířátka bojí lidí. Zjistíme, že někteří ptáci
odlétají do teplých krajin a některá zvířátka se ukládají k zimnímu spánku. Společně se
s nimi rozloučíme podzimní písničkou a budeme se na ně těšit zase na jaře. Čeká nás
Den zvířat, během kterého se dočkáme živého překvapení - zvířátko, o které se
budeme všichni starat. V pátek navštívíme a prozkoumáme knihovnu v našem okolí a  
 vybereme a zapůjčíme si knihu do školky. 

Druhý týden nám Eda představí plody podzimu, které se naučíme přiřazovat ke
správným stromům a keřům. Zjistíme, co všechno se z podzimních přírodnin dá tvořit
nejen ve třídě, ale i venku. Na tvoření využijeme látky, knoflíky, dřevěná dřívka a
vyzkoušíme si tak základy artefiletického tvoření. Dále se naučíme oblékat do
chladnějšího počasí a na procházkách budeme sledovat, jak se nám počasí i příroda
magicky mění přímo před očima.

Ve třetím říjnovém týdnu s Edíkem budeme experimentovat s barvami podzimu.
Zkusíme si jednoduché pokusy míchání barev, vytvoříme podzimní krajinu a upevníme
si tak typické barvy tohoto období. Využijeme barevné šátky a za doprovodu hudby
zdramatizujeme padající podzimní listí. Při procházce si ho budeme všímat - barev, vůní,
šustění pod nohama a podobně.  

Čtvrtý týden v říjnu hned v pondělí vyrazíme na výlet do Toulcova Dvora, kde na nás
bude čekat program “Stateček”. Podíváme se a zjistíme, jak se hospodářská zvířata
chovají, co potřebují a jak s nimi být v bezpečném kontaktu. Během celého měsíce se
zaměříme na počasí. Zdramatizujeme si s padákem proměnlivé počasí od malého
deštíku po bouři a od malého vánku po vichřici. Padající deštík si i hudebně ztvárníme.
Ve středu nás bude čekat Drakiáda, vyrobíme si létajícího draka a půjdeme ho
společně pustit na louku - uvidíme, kam až doletí. 

Poslední den v měsíci nás čeká akce Podzimní světýlkování. Těšíme se na halloweenské
kostýmy a na společné dlabání dýní dětí s rodiči. Dýně pak večer rozsvítí a rozzáří naši
školku. Vše završíme lampionovým průvodem po okolí. 

. 

3.10.   Logopedická depistáž
4.10.   Den zvířat
7.10.   Návštěva knihovny
24.10. Výlet do Toulcova Dvora 
26.10. Drakiáda
31.10.  Světýlkování - tvoření s rodiči
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Říjen ve školce v Hloubětíně 

Slyšíš, jak mluví stromy?
Plody podzimu
Podzimní barevné čarování
Pouštíme draky

TÝDENNÍ TÉMATA



První říjnový týden nás čeká další z podzimních témat, konkrétně se budeme zabývat sklizní na
zahradě. Děti se seznámí s vybranými druhy ovoce a zeleniny, které jsou typické pro podzimní
sklizeň zahrady a dozví se, proč je důležité je před zimou sklidit. Povíme si, jak můžeme s těmito
produkty dále nakládat - jak je uvařit a zpracovat. V rámci jablkobraní vyrazíme do nedalekého
sadu sbírat opadaná jablka a hrušky. V tomto týdnu navíc pro zájemce odstartují vybrané
kroužky. 

Druhý říjnový týden, jakožto i druhý týden z našeho ročního pohádkového projektu, bude
zaměřen na první konkrétní pohádku - O Sněhurce a sedmi trpaslících. S dětmi budeme tuto
pohádku číst, vyprávět a zkusíme si jí zdramatizovat. Ukážeme si na ni koncept dobra a zla a
budeme se učit počítat do sedmi. Ve středu nás čeká výlet za zvířátky do Zoo Chleby, kde nás
čeká komentovaná prohlídka a mnoho druhů lokální i exotické zvěře.

Tématu Dne a noci se budeme věnovat ve třetím říjnovém týdnu. Povíme si, proč se den a noc
střídají, a jaký je v nich rozdíl. Společně si představíme aktivity, které jsou pro určitou denní dobu
typické. Děti se Zelené třídy se navíc mohou těšit na pravidelnou návštěvu v Alzheimer Home v
Modřanech, kam chodí každý měsíc navštívit a potěšit seniory. V pátek nás čeká první
Pohádková noc tohoto školního roku. 

Na jedno z nejoblíbenějších témat roku se můžeme těšit ve čtvrtém říjnovém týdnu. Halloween je
opět zde a my jej s dětmi náležitě přivítáme. Řekneme si, kde a proč se slaví, jaký je jeho původ a
charakteristické znaky. Děti si vyrobí strašidelnou výzdobu a na konci týdne oslavíme tento
svátek ve školce během naší Halloweenské párty v nejrůznějších strašidelných kostýmech. 

.
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Říjen ve školce na Libuši

KALENDÁŘ AKCÍ
4.10.  Jablkobraní
12.10. Výlet do Zoo Chleby 
19.10. Návštěva v Alzheimer Home
21.10.  Pohádková noc
27.10. Halloweenská párty

Sklizeň na zahradě
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Den a noc
Halloween

TÝDENNÍ TÉMATA



V jesličkách jsme v uplynulém měsíci poznali nové kamarády i prostředí a naučili se pravidla,
která nám pomáhají v orientaci. Seznámili jsme se s učitelkami, které jsou nám skvělými
průvodkyněmi během doby, jíž trávíme bez rodičů. Učí nás spoustu nového a když je potřeba,
nabídnou nám vřelou náruč. Nejen kamarádi z říše lidské, ale i ti ze světa hraček jsou důležitým
prvkem v našich životech, proto jsme značnou část věnovali i jejich poznávání. Naučili jsme se,
jak se k nim hezky s láskou chovat a kde mají své místo.

Důležitou a významnou osůbkou v jesličkách je naše loutka Edík, kterou potkáváme každý den. I
on nás bude provázet týdenní tématy. Je to náš přítel, se kterým komunikujeme 
a který nás provádí imaginací a fantazií. Učí nás empatii a pomáhá nám v jesličkách cítit se
přirozeně a více jako doma.
 
V měsíci říjnu budeme pokračovat v ukotvení rytmu, řádu a pravidel, jež nám jesličky poskytují.
Samozřejmě nás čekají i nové vjemy a zážitky. 

První říjnový týden 6.10. je připravena akce s názvem Barevný čtvrtek, kdy přijdeme 
do jesliček oděni celí do žluta, jak to jen půjde. Budeme se postupně učit všechny barvy, 
které nás obklopují a poznáme, v jak barevném světě vlastně žijeme. Značnou část 
dopoledne trávíme venku a zvlášť podzim, do něhož jsme vstoupili, skýtá širokou paletu 
barev.

Druhý týden se budeme společně věnovat plodům podzimu a poznáme, jaké bohatství se
skrývá v přírodě.

Třetí týden a s ním jeho téma Zvířátka na podzim nás naučí něco o našich kamarádech ze
zvířecí říše. Zvířátka si zkusíme vyrobit i v jesličkách. V tomto týdnu se také potkají rodiče a
učitelé na třídních schůzkách, jež se konají 20.10. od 17:00

Poslední týden v měsíci říjnu bude věnován Halloweenu a s ním spojeným oslavám i kostýmům.
Budeme dlabat dýně, rozsvítíme světýlka a také se budeme těšit z našich parádních převleků na
Halloweenské oslavě 27.10. 

.
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Říjen v jeslích na Vinohradech

KALENDÁŘ AKCÍ
6.10.    Žlutý čtvrtek
20.10.  Rodičovská schůzka 
27.10.   Halloweenská oslava 

Barevný týden
Plody podzimu
Zvířátka na podzim
Halloween

TÝDENNÍ TÉMATA
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Tvorba jídelníčku
Obědy do všech našich školek dováží akreditovaná jídelna
Ekolandia a vždy je objednáváme tak, aby děti měly vyvážený 
a pestrý jídelníček. Chceme, aby ochutnávaly a poznávaly nové
věci, a proto jsme velmi rádi, že máme za parťáka právě Ekolandii,
která vaří pestrá, zdravá a barevná jídla, která dětem opravdu
chutnají. 
Svačinky jsou dvě. První hned ráno po ranním kroužku, druhá
odpoledne po spaní. Jsou v režii našich paní hospodyň, které
pečlivě sledují stravovací návyky dětí. Kromě běžných časů
vydávání jídla dětem dáme něco k snědku kdykoliv, když mají
hlad. Často bývá ještě jedna další svačinka večer okolo sedmnácté
hodiny před odchodem posledních dětí.
Například ve školce na Praze 2 se již stalo milým zvykem, že každý
pátek, když s paní hospodyní Jitkou probíráme nákupní seznam
na následující týden, diskutujeme o týdnu uplynulém a probíráme,
co byl největší hit a na co se děti příliš “netvářily”. Vymýšlíme nové
receptury svačinek a nové způsoby, jak dětem méně oblíbená jídla
servírovat. Pro naše paní hospodyně na všech pobočkách není
větší pochvaly, než když za nimi přijde dítě se slovy: „To bylo tak
dobré, prosím ještě přidat."

Pitný režim
Dětem je po celý den ve školce k dispozici neslazený ovocný čaj 
a voda. Do vody přidáváme citron, limetku nebo mátu. Každé dítě
má v jídelně/ ve třídě na stolečku láhev, případně kelímek nebo
sklenici, ke které má celodenní přístup. Učitelé pitný režim dětí
hlídají a během dne jim připomínají, že by se měly napít. Předškolní  
děti by měly vypít cca 1,5 litru tekutin denně.

Přístup k jídlu
Podporujeme děti v pozitivním přístupu k jídlu. Děti by měly jíst
nerušené v klidném prostředí a na jídlo mít dostatek času. Malé
děti vnímají jídlo všemi smysly, mohou proto jídlo odmítat i z
důvodu jeho nevzhledné barvy či konzistence. Vždy je vhodné
vypozorovat, proč malý strávník dané jídlo nechce. Dle studií děti
mohou novou potravinu přijmout až na patnáctý pokus. Jsme
proto trpěliví, na děti netlačíme, jdeme jim příkladem a otevřeně s
nimi o jídle komunikujeme. Do jídla děti nikdy nenutíme, máme s
nimi však dohodnuté pravidlo ochutnání. Nesnězené jídlo si
nezasluhuje výčitky, stejně jako snězené jídlo nezasluhuje přílišnou
pochvalu nebo odměnu. 

Čím můžete přispět vy?
Vztah k jídlu můžete u dětí podpořit jejich zapojením do přípravy.
Nechte dítě v obchodě vybrat potraviny, které ještě nemělo 
a chtělo by je ochutnat. Mluvte o surovinách. Poproste jej o pomoc
s umytím ovoce a zeleniny. Dejte mu možnost nandat si na talíř
samo.
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14702019/

