
Milí rodiče, milí kamarádi,

zvolna k nám přichází krásné roční období - jaro. Já osobně 
mám jaro spjaté s pocitem optimismu a věřím, že my dospělí 
k němu v březnu budeme mít s ohledem na pandemii důvod, a že
se všem začne pomalu blýskat na lepší časy. Na malých dětech je 
kouzelné, že si nedělají příliš starostí s tím, co bude. Nevnímají
naši současnost nijak negativně - zkrátka žijí okamžikem. 

U nás ve školkách tuto fascinující dětskou vlastnost pozorujeme
každý den. Jako dospělí o tuto schopnost postupně přicházíme. 
Právě děti nám umožňují se čas od času nechat unést momentem, 
zapomenout na minulost i budoucnost a zažívat čiré uspokojení ze hry a objevování světa. 
To je jedna z hlavních věcí, která činí naši práci jedinečnou a obohacující. 

Jaro je pro mě také obdobím nové energie a inspirace. Věřím, že to podobně cítí mnoho z Vás.
Svěžího závanu jara v našich myslích i tělech v březnu určitě využijeme při pohybu 
a sportování venku i při vytvoření pestré jarní výzdoby našich školek. S dětmi se zaměříme na
kontakt s přírodou a budeme pozorovat, jak se probouzí ze zimního spánku. Dozvíme se, jaká
mláďata můžeme na jaře zahlédnout, popovídáme si o Velikonocích a zázraku zrození a budeme
trávit více a více času na čerstvém vzduchu.

Více o plánovaných aktivitách se dozvíte na stránkách 2 a 3. Na straně 4 máte možnost přečíst si
zajímavý článek o organizaci Mezi námi, se kterou naše školka na Praze 4 spolupracuje.  Poslední
strana je věnována naší paní učitelce a lektorce kroužků Veronice, která na Praze 4 vede kroužek
hudebně - pohybový a na Praze 2 kroužek Neposeda.

Přeji příjemné čtení!

Ida Smékalová
spoluzakladatelka

Edíkovy novinky
newsletterJesl í  a školek EduArt

3/2021



Povolání (Povolání a řemesla) 
Můj dům (Můj dům, můj hrad)
Město, kde žiji
Vodní toky, plochy a mokřady
Velikonoce

Měsíc březen začne tématem "povolání a
řemesla". Děti tak zažijí poutavý týden, ve
kterém se seznámí s různými profesemi.
Spoustu z nich si také samy vyzkouší na
vlastní kůži. 

S dětmi se mimo jiné zaměříme na
poznávání městské aglomerace a
vysvětlíme si pojem “město”. Děti se
seznámí s okolím, v němž žijí a poznají
jednotlivé oblasti, jejich využití a význam.
Například co jsou to ulice, parky, památky,
veřejná doprava, hřiště, sportoviště,
obchody a mnoho dalších oblastí, ve
kterých se dennodenně pohybují. Taktéž
se zaměříme na prostor více osobní, tedy
byt, či dům v němž děti žijí. Jaké jsou tu
místnosti, k čemu se používají, ale i to, jak
se takový dům staví a co znamená úsloví
“teplo domova.”

Konec března bude ve znamení vítání tolik
očekávaného jara. S dětmi budeme
pozorovat změny v přírodě, kde budeme
sbírat inspiraci pro kreativní tvoření.
Neoddělitelnou součástí oslav příchodu
jara jsou velikonoční svátky, kterým se
budeme v posledním týdnu měsíce března
věnovat. Ani v březnu neopomeneme
projektový týden, tentokrát na téma Vodní
toky, plochy a mokřady, čímž navážeme
na téma oceánů z minulého měsíce.

Týdenní témata:

Online výuka                                                                  1.-19.3.

Pohádková noc                                                             26.3.

Velikonoční slavnost                                                     2.4.                  
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Březen na Vinohradech



Moje tělo
Zdraví a nemoci
Zdravá výživa
Doprava
Jaro přichází

S pozvolným příchodem jara jsme se
přehoupli do měsíce března, ve
kterém nás čeká spoustu zajímavých
událostí.

Nejprve se zaměříme na téma Moje
tělo. Dozvíme se spoustu nových
informací, vyzkoušíme si například, jak
pracují naše plíce. Projdeme se naším
Kamýckým lesem, abychom
pozorovali jarní přírodu a užili 
si pohyb, který je pro naše tělo velice
důležitý.

Dále se přesuneme k tématům zdravé
výživy a oblasti nemocí. Děti
nebudeme nemocemi strašit, ale
vysvětlíme jim, co to nemoc je 
a hlavně, jak jí předcházet. Soustředit
se  budeme na správnou hygienu.

Na závěr měsíce oslavíme příchod
jara, zasadíme si první semínka
a s nadšením budeme pozorovat jarní
přírodu, která se probouzí k životu.

Týdenní témata:

.

                                  
Online výuka                                             1.-19.3.        
Dopravní hřiště                                           23.3.         
Pohádková noc                                           2.4.          
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Březen na Libuši

KALENDÁŘ AKCÍ
   



    Doba není jednoduchá a ze všech stran slyšíme apel na omezování sociálních kontaktů ve společnosti.
Nejvíc ohroženou skupinou jsou staří lidé, žijící v domovech seniorů. Ti se nemohou setkávat se svými
blízkými, vnoučaty a pravnoučaty.

Školka EduArt považuje myšlenku propojování
těch nejstarších s těmi nejmladšími za velmi
nosnou, a proto spolupracujeme s organizací
Mezi námi o.p.s. Děti na Praze 4 jsou zapojeny
do programu “Povídej” a pravidelně navštěvují
nedaleký Alzheimer Home v Modřanech. Zde 
s babičkami a dědečky společně tvoří, zpívají,
hrají nejrůznější hry v areálu domova 
a užívají si společně strávený čas. Další
společný program se jmenuje “Přečti”, během
kterého naši školku navštěvuje babička Dagmar
a dětem čte pohádky. Mladí a staří společně
objevují, poznávají, učí se vzájemnému respektu
a úctě. Děti předávají babičkám a dědečkům
energii a vitalitu. Dochází k navázání vřelého
vztahu dětí se seniory.

   Organizace Mezi námi o.p.s. podporuje setkávání lidí všech generací. V dnešní době probíhá komunikace
alespoň díky předávání drobných dárků na dálku a spojení prostřednictvím koordinátora. Až budeme mít
jistotu, že se vzájemně nemůžeme nakazit a ohrozit v současné pandemické situaci, vše se vrátí do starých
kolejí.

Spolupráce s Mezi námi o.p.s.
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Tentokrát se představí  Veronika Zámečníková, paní učitelka ze školky na Praze 4.
Verča je aktuálně na mateřské, ale i přesto se angažuje a podílí se na celé řadě
aktivit na obou pobočkách. 

   Přestože má rodina pochází z Moravy, narodila jsem
se a žiji v Praze. Doma mám dvě malé holčičky, se
kterými trávím velké množství času venku v přírodě, ale
také hodně vyrábíme a malujeme. 

    Už na základní škole jsem pomáhala své mamince 
s organizací akcí pro děti. Práce s dětmi mě vždy bavila
a ony rády trávily čas se mnou a tak jsem se rozhodla
jít studovat střední pedagogickou školu. Hned po škole
jsem nastoupila do své první školky. Práce ve školce se
stala i mým koníčkem a tak jsem během letních
prázdnin jezdila vypomáhat i do jiných školek. Navíc
jsem v tuto dobu začala jezdit jako vedoucí na tábor 
a dnes tyto tábory organizuji. 

    Během práce ve školce jsem absolvovala různé kurzy,
hlavně dětské jógy, thai-chi, kurzy první pomoci nebo
školení z oblasti montessori pedagogiky. V nedávné
době jsem úspěšně dokončila studium na vysoké škole
obor učitelství pro mateřské školy.  

    Když mám chvilku volna, tak usedám k šicímu stroji 
a šiju oblečení pro mne a mé dvě princezny.

Veronika Zámečníková 
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