
Milí rodiče, milí kamarádi,

              druhého únorového dne slavíme Hromnice. K Hromnicím se 
váže řada lidových pranostik a jsou prvním svátkem jara, i když to 
opravdové jaro je ještě daleko. Asi nejznámnější pranostika
 “na hromnice o hodinu více” nám dává příslib prodlužování dne 
a krácení noci. Všechny přírodní proměny ve školce bedlivě 
pozorujeme a věnujeme se jim prakticky každý den. O počasí, 
ročních období a všech aktuálních proměnách si povídáme každý 
den v ranním kroužku, často se k přírodě vztahuje i hlavní program. 

            V pořadí již osmnáctém vydání našeho newsletteru naleznete jako vždy pravidelné
rubriky. Dozvíte se, jaká témata čekají děti na Vinohradech i na Libuši. Pohádková noc, alias
přespání dětí ve školce z pátka na sobotu, se v únoru uskuteční na obou našich pobočkách. Na
Praze 4 bude mít tato krásná přespávací akce premiéru! V týmu školky jsme přivítali novou
kolegyni, asistentku pedagoga Simonu, se kterou se můžete seznámit prostřednictvím jejího
medailonku na straně 5.  

              Únorové číslo je věnované zajímavému tématu portfolií v naší školce. Onen deníček,
který vlastní každé dítě v EduArtovi, má důležitější funkci, než je na první pohled zřejmé. Úzce
totiž souvisí s podporou silných stránek našich dětí. Děti se díky němu učí komunikovat 
a pochválit sebe či druhé. Portfolio “roste” společně s dětmi. Více se dozvíte na straně 4.

Přeji Vám příjemné čtení a těším se na viděnou ve školkách EduArt!

Radka Wirthová
spoluzakladatelka
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Zima je v plném proudu a i proto se 
s dětmi v únoru zaměříme na lidské zdraví
a nemoci v kontextu s poznáváním
vlastního těla. Tento fascinující vesmír,
který je v každém z nás, je jednou z
nejoblíbenějších poznávacích činností dětí
vůbec. 

Taktéž nevynecháme naše působivé
celoroční téma - poznávání hlavních
biotopů. Tentokrát se vydáme na širé
moře a do hlubin světových oceánů. Byť
žijeme ve vnitrozemí, díky globalizaci 
a otevřeným možnostem cestování, je
moře blíže, než kdy dříve.

Konec měsíce bude ve znamení řemesel 
a povolání. Kdo z nás v dětství nechtěl být
princeznou, popelářem či kosmonautem?
Na jeden týden se my, učitelé, staneme
průvodci dětí ve světě jejich vysněného
povolání. 

Měsíc únor je také prvním měsícem
druhého pololetí a naším cílem je navázání
na získané dovednosti a znalosti pololetí
prvního. Zejména rozvoj hrubé motoriky
je, s ohledem na ztíženou mobilitu ve
venkovním prostředí, nasnadě.
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Únor na Vinohradech

KALENDÁŘ AKCÍ
Sportovní dopoledne v Grébovce                     5.2.
Pohádka "O mém těle" (divadlo)                      6.2.    
Mahlerovy sady -povolání okolo nás               9.2.                     
Projektový týden "OCEÁNY"                        15.-19.2. 
Výlet k Botiči                                                       18.2.
Riegrovy sady (sportovní dopoledne)             23.2.                         
Pohádková noc ("Domku, domečku")              26.2.            
                       
                  

Moje tělo
Zdraví a nemoci
Projekt Světové oceány
Povolání a řemesla

Týdenní témata:
 



V chladném únorovém měsíci se nejprve zaměříme
na téma oblečení. Půjdeme do lesa, kde na děti bude
čekat řada tématických aktivit. Děti se mohou těšit
například na vyrábění oblečení z různých přírodních
materiálů a mnoho dalšího.  
 
Následující týden bude věnován svátku svatého
Valentýna. Pozornost upřeme na prožívání a
uvědomování si vlastních emocí.

Zajímavé bude rovněž téma týkající se zaměstnání 
a řemesel. Řadu řemesel si vyzkoušíme na vlastní
kůži. Budeme si vyprávět pohádky o různých
řemeslech, například o, dnes již téměř zaniklém,
kamnářství. Přijde se na nás podívat paní lektorka
Verča a uspořádá pro nás workshop, během kterého
si vyzkoušíme šití na šicím stroji.
   
Na závěr měsíce se můžeme těšit na masopust, při
kterém bude kladen důraz na lidové tradice. Přijede
za námi pan hudebník Tomáš Vacek, který nás
zavede do světa rytmu, hudby a hudebních nástrojů.

Na libušské děti čeká v únoru první Pohádková noc -
přespávání ve školce přes noc. Děti prožijí večer 
s Jeníčkem a Mařenkou ze známé pohádky 
"O perníkové chaloupce". 
.
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Únor na Libuši

Oblečení

Svatý Valentýn

Povolání a řemesla

Masopustní veselí

Týdenní témata:
 

KALENDÁŘ AKCÍ

Den Naruby                                            5.2.

Oslava svatého Valentýna                    12.2.  

Workshop - výroba šál a čelenek         17.2.  

Pohádková noc                                      19.2.

Muzikoterapie                                        22.2.

Karneval                                                24.2.  
           

                       

                  



Portfolio je deníček, který vlastní
každé dítě ve školce EduArt. Děti si
do něj vkládají své výkresy, pracovní
listy, fotografie a další důležité
stránky, které mají pro dítě nějaký
význam. 

Našim nejmenším jesličkovým dětem
vedou portfolio  učitelé a jeho
funkce je hlavně informační a
dokumentační. Těm starším,
školkovým, s vedením portfolia také
pomáhají učitelé, zároveň však s
portfoliem často pracují samy. 

Do portfolia zakládáme i čtvrtletní
hodnocení dětí. Má tedy i důležitou
funkci stran komunikace s rodiči.
Rodiče si ho mohou kdykoliv
prohlédnout a na osobních
konzultacích s učiteli pohovořit o
jeho obsahu a o pokrocích dítěte. 
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  Portfolio ve školce EduArt

Portfolio má ve školce EduArt velmi
důležitou úlohu. Má časosběrný
charakter, zaznamenává pokrok
dítěte a provází ho krůček po krůčku
školním rokem. 

V rámci ranních kroužků,
sebehodnotících a individuálních
aktivit vstupuje  portfolio  do
vzdělávacího procesu - dítě se učí
hodnotit svoji práci, komunikovat,
kriticky myslet, popisuje své výrobky,
učí se ocenit samo sebe i své
kamarády. Portfolio děti motivuje k
lepším výkonům.  

Nejdůležitější je, aby dítě mělo ze
svého deníčku radost, chtělo o něm
mluvit a rozšiřovat ho o nové listy.
Portfolio nám pomáhá odkrývat silné
stránky dětí. 

Co je portfolio a jak se s ním pracuje? K čemu portfolio slouží? 

diagnostická
komunikační

motivační
dokumentační

pracovní
informační

Funkce portfolia
 

 

Portfolio je komunikační
prostředek:

 
rodič - učitel
rodič - dítě
učitel - dítě
dítě - dítě



Simona Kuruc
V tomto čísle se Vám představí naše nová posila týmu, asistentka pedagoga 
Simona. Tu můžete vidět ve školce na Praze 4. Určitě se s ní však potkáte 
i na vinohradské pobočce. 

Narodila jsem se v Praze.  Už na základní škole
jsem toužila být paní učitelkou, nicméně život
mne zavedl trochu jiným směrem a já  
 vystudovala hotelovou školu a následně 
 vysokou školu obchodní se zaměřením 
na cestovní ruch. Všechno má svůj čas a i já
jsem se po letech opravdu vrátila ke svému
dětskému snu být učitelkou a pracovat 
s dětmi. 

Po narození mé první dcery
jsem získala odborný 
 certifikát a začala
vyučovat u mezinárodní
společnosti Helen Doron.
Učím angličtinu děti od
jednoho do sedmi let věku.
Zároveň  jsem začala vést
kroužek angličtiny v jedné
mateřské škole. Práce s
dětmi mě velmi baví a
naplňuje mne, když jim
mohu být dobrou
kamarádkou, se kterou
mohou poznávat svět. Ve
školce EduArt jsem začala
pracovat na pozici
asistentka pedagoga
 a započínám odborný
kvalifikační kurz. 

Ve svém volném čase nejraději relaxuji 
s rodinou a přáteli v Adršpašských skalách,
kde máme rodinný hotel. Mezi mé další
koníčky patří cestování. Mám 3 holčičky 
a jsem velkou milovníci zvířat. Kromě psa 
a kočky chovám i  papouška Eklektuse.
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