
Milí rodiče, milí kamarádi,

         červen je posledním měsícem školního roku. Ve školce 
EduArt fungujeme 12 měsíců v roce, tudíž tento předěl 
nevnímáme tak silně, jako například děti na základních školách, 
kterým zanedlouho začínají prázdniny. Určitý mezník to 
však znamená a my máme možnost, poohlédnout se za
 rokem, který byl tak trochu jiný, než ostatní. 
          V EduArtu na Praze 4 se červnem rozloučíme s prvním
 školním rokem, který jsme tu v dresu EduArt prožili. Byl
 to seznamovací rok, během kterého došlo k řadě 
pozitivních změn. Každá mince má dvě strany, takže 
i covid pandemii a nucené uzavření provozu jsme využili 
ke zdokonalovacím činnostem. Zrevitalizovali jsme zahrádku 
a prostory obecně. Školka nám rozkvétá a my děláme vše pro to, abychom do nového školního
roku vstoupili s nadšením a bohatým programem, který dlouhodobě rozvíjíme. 
          V EduArtu na Praze 2 máme plné ruce práce s přípravami rekonstrukce, která bude probíhat
přes prázdninové měsíce. Plánujeme instalaci nových střešních oken. Hřeje nás pocit, že po
náročných stavebních úpravách budeme moci Vaše děti přivítat v ještě lepších prostorech, které
budou úžasně prosvětlené. Pro nás to znamená velký krok vpřed a děkujeme Vám, že do toho jdete
s námi. 
             Zpátky však k červnu - měsíci letního slunovratu.  Stále teplejší a přívětivější počasí je 
 velkou výzvou trávit čas venku co nejvíce to bude možné. A to na Praze 2 i 4. Na dalších stranách
našeho měsíčníku se dočtete o nejdůležitějších akcích měsíce, čeká nás toho ale ještě mnohem víc.
          Určitě si nenechte ujít článek našeho pana učitele Michala Křístka z Prahy 2. Věnuje se v něm
informačním technologiím v naší školce. ICT má v obou našich školkách významné zastoupení a
děti pracují s tablety i s interaktivním dataprojektorem 3BOX. Poslední strana patří naší nové
americké paní učitelce Sarah Tully, která od června působí ve školce na Praze 2.

Přejeme Vám hezké letní dny 

       
Radka Wirthová
spoluzakladatelka

Edíkovy novinky
newsletterJesl í  a školek EduArt

6/2021



Edíkovy novinky/ Eda´s news 6-2021 strana/page 2
 

Děti mají svátek
Sporty
V lese
Umělé ekosystémy a činnost člověka

Červnem nám ve školce začíná poslední, tedy čtvrtý
blok, jehož průvodcem je Letní mužík. Jaro již
přenechává svou vládu létu a tomu se přizpůsobují 
i naše témata. Hned zkraje společně oslavíme děti 
a dětství v podobě mezinárodního dne dětí.
Připomeneme si, jak jsou všechny děti jedinečné 
a jak je jejich význam pro budoucnost
nezastupitelný. Oslavy proběhnou s důrazem 
na radost, štěstí, inspirativní tvoření, hudbu 
a vzájemnou sounáležitost.  

Druhý týden se ponese v duchu sportu. Pro děti
připravíme olympijské hry, v nichž nikdo
neprohrává. Děti si vyzkouší netradiční sportovní
odvětví (hod diskem, rugby, tenis a mnoho dalšího),
které jim nejen rozšíří obzory, ale také prověří jejich
sportovní flexibilitu a schopnosti.

Po oslavách a sportovních výkonech se ve třetím
týdnu zrelaxujeme v lese. Tento chrám přírody
poskytuje úžasné množství příležitostí k tvoření 
a bádání. Děti se s nimi seznámí všemi smysly.
Stranou nezůstane ani bohatý repertoár písní, básní
a pohádek s lesní tématikou.

V závěru měsíce června završíme celoroční téma
biotopů. Čekají nás ekosystémy, které vytvořil sám
člověk a které známe nejdůvěrněji. Děti zjistí, že se
jedná o biotopy, které zásadně ovlivňují klima 
na naši planetě. Rovněž poznají k čemu jsou a jak je
měnit, aby se přírodě neškodily.
            
Týdenní témata: 

KALENDÁŘ AKCÍ
Oslava Dne dětí                                   1.6.
Olympiáda - sportovní týden       7.- 11.6.
Divadlo - Lesní pohádka                    16.6.
Projektový týden - umělé prostředí 
a činnost člověka                         21.-25.6.
Pohádková noc (O koblížkovi)          25.6.

Červen na Vinohradech



Vodní radovánky
Vesmír
Svět kolem nás
Světadíly

        
Příchod prvního letního měsíce oslavíme Dnem
dětí. Pořídili jsme si nového králíčka Ouška a aby
byl zdravý, půjdeme s ním k veterináři. Díky
teplejšímu počasí se těšíme i na co nejvíce času
stráveného venku a na veselé hrátky s vodou.

Další týden budeme objevovat téma vesmír, 
 dozvíme se mnoho nového o planetách, čeká
nás prohlížení knížek a  encyklopedií o kosmu 
a využijeme naši fantazii k výrobě vlastní
planetární soustavy.

Třetí týden se zaměříme na Svět kolem nás.
Povíme si, jak to vypadá u nás v České republice,
naučíme se, co znamenají vlajky a zjistíme, jak
vypadá a k čemu slouží glóbus. Jelikož se nám
školní rok chýlí ke konci, čeká na nás i legrační
zahradní slavnost s klauny!

Na závěr tohoto letního měsíce se dozvíme více
o světadílech, které se nacházejí na naší planetě,
povíme si také o globální diverzitě lidí a kultur. 
 Na závěr měsíce nás navštíví Tomáš Vacek, se
kterým si užijeme spoustu zábavy na
muzikoterapii.

Týdenní témata:
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Červen na Libuši

   

KALENDÁŘ AKCÍ
Projektový den - u veterináře         31.5.
Den dětí - oslava na zahradě            1.6.
Zahradní slavnost s Klauny             15.6.
Pohádková noc "Pohádky z hvězd" 18.6.
Muzikoterapie                                   22.6.    



Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 
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méně je více - méně času s ICT, ale více
intenzity a soustředění se na danou činnost
řád - vědět jak aplikace funguje, co rozvíjí 

obsah - opravdu věnovat pozornost tomu, co
dítě sleduje a k čemu má přístup
kvalita - dítě musí aktivita bavit a musí být
správně zvolena pro jeho schopnosti  

Proto doporučuji, dětem v raném věku ICT
zpřístupnit, ale převážně pro společnou interakci
nebo za účelem zábavného učení a rozvoje
dovedností. Je dobré dopředu stanovit čas určený
k této aktivitě. Dále je žádoucí, aby se rodič 
s aplikacemi či hrami nejdříve sám seznámil a dítě
jimi poté provedl. Po ukončení hraní je dobré
aktivitu společně zhodnotit a získat zpětnou vazbu
samotného dítěte.

Důležité zásady ve vztahu dětí k ICT:

      a jak s ní pracovat

      a dovednosti

Na závěr bych moc rád zmínil, že i v naší školce
EduArt doplňkově pracujeme při výuce s ICT 
v podobě tabletu, notebooku a zejména pak 
s interaktivním dataprojektorem 3BOX. Při využití
těchto technologií přísně a pečlivě dbáme na vše
výše uvedené tak, aby nám byly tyto nástroje
nápomocné a doplňovaly komplexnost a pestrost
celkového vzdělávacího procesu. V některém 
z dalších čísel Vás s nimi seznámíme podrobněji.

   
   

   

Děti se v dnešní době s novými technologiemi
setkávají již od útlého věku. Nejprve, jako pasivní
příjemci, formou pohádek nebo hudby 
při usínání. Později se zapojují jakožto aktivní
uživatelé, když dané technologie začínají ovládat
a používat. 
Oblast informačních technologií (ICT), jako každá
jiná problematika, má své klady a zápory. Je
třeba však přijmout, že tyto technologie jsou
součástí současného světa a děti se s nimi budou
setkávat v průběhu celého života. Úplné odpírání
přístupu dětem k ICT je krátkozraké 
a kontraproduktivní. Stejně špatně by však byl
bezbřehý přístup k nim bez jakýchkoliv pravidel. 
Hlavním a jediným koordinátorem, a tedy i
jediným zodpovědným člověkem, který určuje
míru vlivu ICT na dítě, je dospělý. Dítě samo
nemá dostatečné schopnosti, znalosti a ani
zkušenosti na to, aby si samo dovedlo onu míru
nastavit. 
Jako rodiče či učitelé musíme tedy dbát na to,
aby byl čas před monitorem byl omezený. Při
dlouhodobém a hlavně nekontrolovatelném
působení ICT na dítě dochází k sociálnímu
odloučení, úpadku přirozené lidské komunikace a
rozvoje empatie, k smyslové deprivaci a mnoha
dalším negativním dopadům. Stejně tak je
nežádoucí absolutní zákaz ICT, jež by vedl u dětí
k vyčlenění skupiny vrstevníků a ve starším věku
i poklesu schopnosti učit se, kriticky myslet i
uplatnit se ve společnosti.

Děti a informační technologie
Michal Křístek



Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 

Ahoj! Jmenuji se Sarah a pocházím z města Boulder v Coloradu (USA). V České republice žiji už
od roku 2013. Rozumím a i trochu mluvím česky a miluji Prahu! 

Děti učím angličtinu od doby, co jsem se sem přestěhovala. Získala jsem certifikát 
pro výuku dětí a mládeže a také certifikát TEFL (Teach English as a Foreign Language). Než
jsem přijela do Česka, učila jsem angličtinu jako druhý jazyk mezinárodní studenty a úspěšně
jsem absolvovala bakalářský studijní program Aplikovaná lingvistika se zaměřením na druhy
dialektů angličtiny ve světě. Ráda objevuji rozličné aspekty anglického jazyka a pozoruji, jakým
způsobem se ho lidé, a zejména děti, učí. 

Ve svém volném čase prozkoumávám pražské parky. Můj pes Charlie je velkým fanouškem
Riegrových sadů, takže nás tam možná uvidíte! Když zrovna nejsem na procházce nebo nečtu
sci-fi či fantasy v parku, můžete mě najít u hrnčířského kruhu, protože se moc ráda věnuji
keramice. Obecně jsem milovníkem a obdivovatelem všech forem umění a řemesel. 

Jsem nesmírně nadšená, že se mohu připojit k rodině EduArt a doufám, že se s Vámi brzy
seznámím!
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Sarah Tully - nová paní učitelka na Praze 2


