
Milí rodiče, milí kolegové, 

listopad bývá měsícem, na který se většina
lidí netěší. Dny se zkracují a je dříve tma. 
Počasí je většinou studené, dešťové
a nepříjemně větrné a my víme, že teplé
bundy a mikiny odložíme nejdříve za
několik měsíců. 

Letos se však zkusme zaměřit na ty
příjemné stránky, protože negativními 
věcmi jsme byli v poslední době zahlcení
už dost. Koukněte se z okna. Venku jsou 
překrásně zbarvené stromy a listí si poletuje,
jak se mu zachce. S dětmi můžete sbírat 
kaštánky, které se klubou z pichlavých obalů a vyrábět z nich zvířátka nebo si je
pouze schovat do kapsiček, kde je pak náhodně najdete a připomenete si tak
hezkou podzimní procházku. Pokud vysvitne sluníčko, je příroda ve městě i mimo
město jako stvořená na krásnou fotografii. Vyrobte si společně doma veselého
draka a běžte otestovat jeho schopnost letu. Uvařte si kávu nebo kořeněný čaj,
který nádherně provoní byt a upečte si k němu dýňový koláč. K tomu si vezměte
oblíbenou knížku nebo náš Newsletter a relaxujte. 

Naleznete v něm jako vždy představení programu jak pro školku na Vinohradech,
tak na Libuši. Děti se mohou těšit na zajímavá podzimní témata, výlety a akce.
Naši školku na Libuši obývá jeden ušatý člen EduArt týmu, kterému je věnován
článek v tomto čísle. Pokud se o něm chcete dozvědět více informací, čtěte dál. 

Tento listopad si zkrátka zkusme naplno užít.

Přeji Vám příjemné podzimní dny!

Adéla Stejskalová
ředitelka školky EduArt Praha 4 
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Lesy
Příroda se připravuje na zimu
Dušičky / Svatý Martin
Posílení imunity, mé zdraví

Třetí část našeho celoročního projektu se bude věnovat
tématu “Lesy”. V tomto týdnu si s dětmi ukážeme vše,
co se týká lesů –  od samotné podstaty existence lesů až
po jejich podobu. 

S dětmi se zaměříme na charakteristickou lesní zvěř a
rostliny. Seznámíme se s významem lesa z pohledu
duševního zdraví, tedy relaxace, ale i z pohledu
globálního v podobě záchytu vody v přírodě.
Nevynecháme ani etiketu chování v lese.

V druhém týdnu ještě zůstaneme v přírodě a podíváme
se na to, jak se připravuje na zimu. Na změny barev,
počasí a teplot. S tím souvisí i důraz na správné oblékání
do chladného a sychravého počasí. Podzimní příroda
naskýtá mnoho přírodnin použitelných pro tvoření, a my
toho budeme ve školce v tomto týdnu rádi využívat.

Třetí týden bude ve znamení oslav příchodu prvního
sněhu. Podle legendy sníh přináší sv. Martin a ten tak
bude stěžejním tématem pro daný týden. Děti se
seznámí s touto legendou a s tradicemi, které přináší.
Těžiště bude v sociálním aspektu a ve vnímání potřeb
druhých, potažmo vzájemné pomoci. 

Poslední týden v měsíci listopadu je tematicky zaměřen
na zdraví a posílení imunity. S dětmi se podíváme na
vitaminy, jejich význam na imunitu a jak je může naše
tělo získávat. Podíváme se také na samotnou podstatu
zdraví ve vysvětlení slova "imunita". Přiblížíme si také, co
obnáší zdravý životní styl –  dostatečný spánek,
dennodenní pohyb, otužování se a vyhýbání se
škodlivým věcem, jako je kouření, nebo pití alkoholu. 

Týdenní témata:
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1.-5.11. Projektový týden "Lesy"
4.11. Riegrovy sady (stromy)
9.11. Park Folimanka (ptáci)
12.11. Pohádková noc "Králíci z klobouku"
16.11. Andílci v kožíšku
18.11. Sady bratří Čapků
 23.11. Heroldovy sady

    KALENDÁŘ AKCÍ

   

Listopad na Vinohradech



Naše emoce
Létající draci
Příroda Severní a Jižní Ameriky
Ukládání broučků
Mikuláš

Listopadem zakončíme Edíkovu pouť podzimní
přírodou. V prvním týdnu se zaměříme na jednu z
nejdůležitějších složek psychiky člověka - na naše
emoce. Naučíme se rozeznávat šest základních
emocí - radost, smutek, hněv, znechucení,
překvapení a strach, a připomeneme si svátek
Dušiček. 

V druhém listopadovém týdnu nás čeká jedna z
nejoblíbenějších činností podzimu - výroba a
pouštění draků. Ukážeme si, jaké všemožné barvy
a tvary mohou draci mít, a jak je správně sestrojit,
aby nám krásně létali ve větru. Neopomene
zmínit legendu o Svatém Martinovi a jeho bílém
oři. 

Ve třetím týdnu se pozastavíme u našeho ročního
projektu “Světadíly” a podíváme se na krásy a
specifika přírody Severní a Jižní Ameriky. Můžeme
se také těšit na výlet do Zooparku Zájezd za
zvířátky. 

Uložit se k zimnímu spánku je důležitou součástí
života zvířecí říše. My se tentokrát zaměříme na
říši hmyzu a pomůžeme postavit broučkům teplé
domečky, ve kterých přečkají zimní období. Ve
školce nás bude čekat canisterapie. 

V přelomovém listopado-prosincovém týdnu nás
čeká první předvánoční téma - Mikuláš. Můžeme
se těšit na výrobu legendárních postaviček
Mikuláše, čerta a anděla a v pátek na jejich
příchod. Pokud budeme hodní, možná nám
Mikuláš donese nějaké dárečky. 

Týdenní témata:

.
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Listopad na Libuši

KALENDÁŘ AKCÍ

2.11. Dušičky 
11.11. Legenda o svatém Martinovi 
15. - 19. - Zoopark Zájezd
22. - 26. Canisterapie 
3.12. Mikulášská nadílka 
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Jako jediný může nazývat školku EduArt
svým trvalým domovem. Bydlí v prvním
patře domu na adrese K Hájovně 13. Má
velkou ohrádku, kde se může volně
pohybovat, a která je vybavena několika
pelíšky a prolézačkou. Pohyb je pro králíčky
jednou z nejdůležitějších součástí denního
programu. 
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Náš králíček Ouško  

Dle stylu, jakým si hopká, můžeme určit, jak se právě cítí a jestli je
šťastný. Ouškovi je aktuálně 7 měsíců, narodil se 10.3.2021 ve znamení
Ryb. Králíček dosahuje dospělosti kolem 6 měsíců věku a běžně se
dožívá 6 až 8 let. Při správném chovu se může dožít až 10 let, proto je
důležité vědět, jak o něj správně pečovat. Králíček se neobejde bez
neustálého přísunu sena a vody. Seno je pro něj důležité především kvůli
přirozenému omílání zoubků, které hlodavcům rostou neustále celý život.
V králičím bufetu však pro něj máme i další dobroty typu zdravých směsí
a pamlsků, speciálně určených pro zakrslé králíky.

Jednou denně by měl králíček
dostávat i hrstku zeleniny. Ovoce
může dostávat, ale jen sporadicky
ve formě odměny, je pro něj totiž
dosti kalorické. Náš králíček je
druhu zakrslý beránek v barvě
siam. Od jiného druhu králíčka ho
rozeznáme podle oušek, která má
neustále svěšená dolů,
neznamená to tedy, že by byl
smutný. Králíček je společenský
tvor, proto potřebuje blízkost
druhých a mazlení. Děti učíme, jak
králíčka mazlit, aby mu to bylo
příjemné a nebál se. Fyzický
kontakt se zvířátkem je velice
účinnou formou terapie. Je
vědecky dokázáno, že zooterapie
pomáhá od úzkostí 
a k celkovému zklidnění
organismu.  
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Představujeme Vám naši kolegyni z Prahy 4, paní učitelku Katku. Katka působí v
jesličkách u nejmenších dětí. Svým přirozeným vnitřním klidem a empatií se jim
stala velmi blízkou průvodkyní a kamarádkou. Co všechno nám o sobě Katka
prozradila se můžete dozvědět v následujícím medailonku.  
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Nové tváře 

Kateřina Tyburcová

Jmenuji se Kateřina, vyrostla jsem a celou
dobu žiji v Praze. Již v dospívání jsem
měla sklon pomáhat a pečovat o ostatní.
Díky studijnímu oboru jsem získala
vzdělání a praxi ve zdravotní, výživové a
sociální péči o děti v MŠ a seniory.
Věnovala jsem se aktivitám pro rodiny s
dětmi a působila jako cvičitelka pohybu
dětem. Především mě bavil rozvoj
lokomočních dovedností malých dětí.

Měla jsem jedinečnou možnost několik let
pracovat v Česko-vietnamském
vzdělávacím centru, v rámci integrace dětí
do české společnosti. 

Touha pro bližší práci s dětmi mě vedla k
osobnímu rozvoji a profesní kvalifikaci v
oblasti výchovného vzdělávání.
Děti jsou v mém životě důležitou součástí a
radost v jejich očích je nejkrásnější
odměnou.

Ráda vymýšlím říkanky a popěvky s
pohybem, propojuji tvoření s přírodními
materiály.

Velmi jsem si oblíbila land-art, které již
malým dětem rozvíjí fantazii a kreativitu a
také proto, že jde především o prožitek.
Volné chvíle trávím se svou rodinou.
Společně využíváme každé roční období pro
sport, turistiku či relaxaci. Rádi vyrážíme za
poznáním památek a objevování koutů
přírody.
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Dominika Pekárková
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Pocházím z velké rodiny a již od mala jsem tak měla možnost trávit čas s dětmi a
sbírat cenné zkušenosti. Období narození a péče o mou dceru mi znovu
připomnělo, že svět dětí mi do života přináší velkou smysluplnost a radost. Během
mateřské dovolené jsem se proto zapojila do lesního klubu a pomáhala tvořit
venkovní aktivity pro děti. Díky této zkušenosti jsem se setkala i s dětskou jógou a
začala se jí více věnovat. 

Jsem certifikovanou chůvou a lektorkou jógy pro dospělé i děti. Neustále se v práci
s dětmi vzdělávám, prošla jsem kurzy metodiky cvičení s dětmi, asistenta
pedagoga a nenásilné komunikace. S manželem a dcerkou jsme procestovali kus
světa, což mě naučilo velkému respektu k odlišnostem. To se odráží i v mé
otevřenosti k dětem, individuálnímu přístupu a prací s jedinečností každého. Čas
strávený s dětmi je pro mě synonymem kreativity, tvoření a pozitivní energie.

Dominika Pekárková

Na Praze 2 nám do týmu přibyla skvělá posila - Dominika. Začala u nás jako
stážistka a její přístup, komunikativnost i pochopení pro dětskou duši se nám zalíbilo
natolik, že jsme ji přizvali k trvalé spolupráci. Více se o ní dozvíte níže.  


