
Milí rodiče, milí kamarádi,

           právě otevíráte nové číslo newsletteru, v pořadí již dvacáté. 
Duben je další měsíc spjatý s vládní uzávěrou. O tom, jak je covidový 
čas těžký, slyšíme každý den. Chtě nechtě se masivně dozvídáme 
ze sdělovacích prostředků o temných číslech nově nakažených 
či příbězích lidí, zasažených pandemií. Na straně 4 tohoto čísla Vám 
přinášíme zajímavý aktuální článek o psychohygieně. Mimo jiné se 
dočtete, jak nedovolit negativním myšlenkám a informacím, 
aby nás ovládaly. Jednou z cest je soustředit se na prožití přítomného 
okamžiku, na malé radosti všedního dne a nepřipouštět si tolik obavy 
a strachy. 
              
           K psychické pohodě člověka také nesporné přispívá pocit naplnění ze smysluplné práce.
Ačkoliv máme zavřeno, právě to je jedna z věcí, která nás v týmu EduArt v těchto dnech těší.
Snažíme se využít tento čas na rozvoj nových plánů a snů. Vytváříme nové vzdělávací plány na
další školní rok a v myšlenkách už jsme zase s dětmi. Utužujeme naši spolupráci 
s University of New York in Prague, se kterou pracujeme na ještě hlubší implementaci Teorie
mnohočetné inteligence Howarda Gardnera do našeho kurikula. Začali jsme se věnovat
projektu dřevěných, ručně vyrobených hraček s motivem našeho maskota Edíka. Některé 
z nich už jste mohli vidět v naší online výuce. S novým dřevěným Edíkem máme velké plány 
a brzy se o nich dozvíte. 
            
Naše práce nám zkrátka dává 
smysl. Jsem šťastná, že mohu být každý 
den obklopena lidmi, kteří se dívají 
stejným směrem. 

Věříme ve slunečné zítřky a těšíme se, 
až přivítáme Vaše děti opět v našich 
školkách EduArt. 

Krásné jarní dny Vám přeje

Radka Wirthová
spoluzakladatelka 
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             Na začátku dubna vyvrcholí v naší školce oslavy
velikonočních svátků sérií tematických tvoření, která urychlí
příchod jara i do Vašich domácností. 
            S nástupem jara se pojí takzvané aprílové počasí,
kdy se mění povětrnostní podmínky i několikrát za den.
Sluneční paprsky střídají dešťové mraky. A právě na tuto
vodní složku jara se podíváme v druhém dubnovém týdnu,
kdy s dětmi projdeme vodním světem ve všech jeho
podobách a formách. Podíváme se na vodu jako na základ
života, na domov pro mnohá zvířata, i z pohledu pitné 
a nepitné vody, ale též s přihlédnutím k ekologii. 
           V rámci celoročního projektu biotopů zavítáme 
v třetím týdnu do nám velmi vzdálené oblasti - pouště.
Seznámíme děti s jejím vznikem a rozšiřováním, ukážeme si,
že toto zdánlivě pusté místo je velmi dynamickým
prostředím s vlastním rytmem. 
          Duben je od nepaměti spojen s jedním 
z nejúžasnějších vynálezů lidstva vůbec, a to s knihou. Tuto
pokladnici vědomostí, příběhů a pamětí, budeme zkoumat 
i u nás ve školce v podobě týdenních oslav knihy. Budeme 
si o knihách povídat, prohlížet si je a také vyrábět. To vše
bude završeno Mezinárodním dnem knihy. 
         V posledním týdnu měsíce dubna se ponoříme 
do fantazijního světa duchů a oslavíme pohanský svátek
pálení čarodějnic. Tento zvyk je spojen s vyháněním zlých sil 
v podobě čarodějnice, do které onen zlý duch vstoupil.
Jejím symbolickým upálením dojde k očištění od všeho
zlého a příchodu dobrého ducha, který nás všechny naplní
radostí, veselím a láskou. 

Celoroční projekt "Pouště"

Heroldovy sady - povelikonoční
hledání vajíček 

Bezručovy sady                                                    
20.4.           
Park na Klárově

12.4. - 16.4.

 15.4. 

29.4.     
                                                                           

Stále čekáme na okamžik, kdy
budeme moci školku opět otevřít.
Proto jsou uvedené termíny akcí
orientační. Nebojte se, děti o ně 
v případě prodloužení uzavření
školek nepřijdou - budou buď
přesunuty na později nebo se 
v trochu jiném duchu přemístí do
online prostředí jako součást
každodenní výuky.  

Týdenní témata:

Velikonoce
Vodní svět
Projekt biotopy - POUŠTĚ
Mezinárodní den knihy
Pálení čarodějnic
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KALENDÁŘ AKCÍ
   

Duben na Vinohradech



Veselé Velikonoce
Jaro přichází
Jarní mláďátka
Ekologie
Čarodějný rej

        Na začátku dubna na nás čekají
aktivity, spojené se svátkem jara,
Velikonocemi. Nebude chybět pečení
beránka či barvení vajíček.
           Následující týden nás čeká piknik 
v přírodě na nedaleké louce, kde 
si užijeme jarní sluníčko a probouzející 
se přírodu. Budeme vnímat přírodu všemi
smysly a čerpat energii slunečního svitu.
           Třetí dubnový týden se zaměříme
na mláďátka, rodící se na jaře. Navštíví
nás jehňátko, o kterém se dozvíme mnoho
nového. Půjdeme se podívat do blízké
lesní minizoo na kozičky, zda-li se jim také
nenarodil nový přírůstek.
           Jelikož péče o naši planetu je velice
důležitá, povíme si další týden 
o významu ekologie, naučíme se třídit
odpad a oslavíme spolu Den Země. 
            Na závěr měsíce si připomeneme
lidový zvyk, spojený s pálením ohňů 
a čarodějnic, který také náležitě oslavíme.

Týdenní témata:

.
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Duben na Libuši

   

Stále čekáme na okamžik, kdy
budeme moci školku opět otevřít.
Proto jsou uvedené termíny akcí
orientační. Nebojte se, děti o ně 
v případě prodloužení uzavření
školek nepřijdou - budou buď
přesunuty na později nebo se 
v trochu jiném duchu přemístí 
do online prostředí jako součást
každodenní výuky.  

Piknik v přírodě     

Projektový den - návštěva jehňátka 

Projektový den - ekologie  

Pohádková noc- “Malá Čarodějnice” 

Oslava pálení čarodějnic  

KALENDÁŘ AKCÍ
12.4.

14.4.

21.4.

23.4.

30.4.



Protože každý z nás se nachází kvůli pandemii ve složité situaci, chceme Vám, rodičům,
zprostředkovat několik tipů od psychologů, jak se udržet v dobré psychické kondici a rovnováze.
Níže nabízíme několik doporučení, co dělat, abychom se cítili co nejvíce v pohodě, protože když se
cítí dobře rodiče, má to blahodárný vliv i na dobré rozpoložení jejich dětí.

REGULACE NEGATIVNÍCH MYŠLENEK I INFORMACÍ
Lidský mozek přirozeně tenduje k negativitě díky
evoluci. Ti jedinci, kteří více vnímali nebezpečí, byli
úspěšnější v boji o přežití. Negativní myšlenky Vás
však mohou začít ovládat přespříliš. Soustřeďte se
tedy více na prožití přítomného okamžiku než na
obavy a strachy, co bude a užírání se tím, co
špatného bylo. Pozorujte sebe a identifikujte
původ negativního rozpoložení, když mu
porozumíte, pomůže Vám to se od něj odprostit.
Vhodným nástrojem k pročištění mysli je například
i psaní deníku. Používejte v hovoru k sobě či při
psaní deníku formulace v přítomném čase - cítím
se, myslím, potřebuji, chci. Vědomě omezte přísun
negativních informací z médií.

FYZICKÁ AKTIVITA
Pravidelný pohyb byste měli zařazovat
minimálně třikrát týdně na půl hodiny. Zkuste si
stanovit přesně daný čas, kdy se budete věnovat
sobě a sportovní aktivitě, která Vás baví. Pro
jednoho to může být jóga, pro dalšího chůze, běh
nebo box. Zejména ten pohyb, který Vás
naplňuje, bude mít kýžený očistný efekt. Tělesná
aktivita podporuje pozitivní myšlení, dodává
člověku energii a je přirozeným antidepresivem.

DOBRÝ SPÁNEK
Většina z nás potřebuje 7 až 9 hodin spánku.
Zeptejte se sami sebe, zda si tolik spánku
opravdu dopřejete (pokud vám ho tedy dopřejí
Vaše děti). Když spíte výrazněji méně hodin,
pozorujte své spánkové návyky a identifikujte, co
není dobře. Zaveďte pravidelnost a zkuste
zpočátku ke své obvyklé době spánku zařadit
půlhodinu navíc, po ukotvení návyku přidat
půlhodinu další. Snažte se chodit spát a vstávat
přibližně ve stejnou dobu.

ČAS STRÁVENÝ ONLINE
Dalším fenoménem, který nás ovlivňuje, jsou nová
média. Čas na nich strávený je dobré regulovat,
protože jsou návyková a je dokázáno, že dlouhé
hodiny strávené s nimi mohou negativně dopadat
na mentální schopnosti člověka, sebevědomí a
pozitivní naladění. Vyhraďte si na ně jen určitý
omezený čas a rozhodně se jim nevěnujte těsně
před spaním, protože ovlivňují kvalitu spánku.

TVORBA, SEBEREALIZACE, UŽITEČNOST
K psychické pohodě člověka nesporné přispívá
pocit naplnění z toho, jak a kde pracuje, zda mu
jeho práce dává prostor pro vlastní vyjádření i to,
jestli nějak přispívá k blahu ostatních lidí či
společnosti. Zkuste se zamyslet a objevit tyto
aspekty ve Vaší práci a životě. Pokud je nenajdete,
berte to jako pozitivní podnět k inovaci, změně či k
rozvoji svých zálib nebo k zapojení se do
dobrovolnické práce.

Duševní zdraví — Opatruj.se. Duševní zdraví — Opatruj.se [online]. Copyright ©
Copyright 2021 [cit. 30.03.2021]. Dostupné z: https://www.opatruj.se/

TIPY NA PODPORU PSYCHICKÉ KONDICE aneb JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT 
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Ida Smékalová
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Řečový vývoj u dítěte je vysoce komplexní záležitostí. Jeho počátek můžeme vysledovat již v prenatálním
období a pokračuje víceméně po celý život. Období nejdynamičtějšího vývoje řeči se však uvádí od
narození až do 6-7 let věku dítěte. V tomto časovém úseku je důležité vývoj sledovat a pokud zjistíme
problém, je třeba jej vyřešit co nejdříve. Po uplynutí tohoto období se toto řečové “okénko” uzavře a člověk
již nikdy nebude schopen tuto ztrátu stoprocentně vykompenzovat. Vývoj řeči souvisí s více oblastmi, než
by se na první pohled mohlo zdát. Je úzce spojen s kognitivním, smyslovým, sociálním a pohybovým
vývojem. Pokud se bude v jedné z těchto složek projevovat nedostatek, zcela jistě bude ovlivněna i řeč. Na
co všechno se tedy zaměřuje logopedická diagnostika?   

Anamnéza 
Pro logopeda je důležitý celkový zdravotní i psychický stav dítěte již od narození. Mnoho různých
poruch, nemocí či úrazů vyžaduje specifickou logopedickou práci, například pokud se dítě narodí 
s rozštěpem. 

Vyšetření sluchu 
Sluch je smyslem, který nejvíce ovlivňuje vývoj řeči. Pokud se nejedná o vážnou sluchovou vadu, může
se stát, že se přes lékařská screeningová vyšetření neodhalí a projeví se až patologickým vývojem řeči.
Je tedy důležité na začátku terapie tuto variantu vyloučit.

Vyšetření porozumění řeči
Pokud je problém v porozumění řeči a byla vyloučena sluchová vada, je zřejmé, že se jedná o problém,
který je lokalizovaný v mozku a ovlivňuje samotné zpracovávání informací. Řečové poruchy na této
bázi vyžadují intenzivnější a dlouhodobější logopedickou terapii.

Vyšetření vlastní produkce řeči
V tomto vyšetření se sleduje jednak správná artikulace, ale taktéž objem slovní zásoba a užívání
gramatiky. Je zde důležité respektovat daný postupný vývoj (například po tříletém dítěti nemůžeme
požadovat artikulaci “r” jelikož na to ještě není kognitivně, ani motoricky připraveno) a taktéž
individuální zvláštnosti. 

Vyšetření motoriky
Jak jemná, tak hrubá motorika je velice úzce propojená s řečovým motorickým vývojem. Motorika
funguje jako jeden celek, proto se mnoho řečových vad projevuje například v kresbě.

Vyšetření laterality
Lateralita by měla být ustálena kolem 4. roku věku dítěte. Logoped sleduje taktéž lateralitu oka a ruky.
Pokud má dítě lateralitu zkříženou, může se stát, že bude mít v budoucnu obtíže ve čtení a psaní. 

Přezkoumání sociálního prostředí
Dítě musí být adekvátně stimulováno. Pokud v jeho vývoji chybí dostatek vhodných podnětů, je možné,
že se to bude projevovat například v opožděném vývoji řeči. 

Na závěr je třeba říci, že opravdu správnou logopedickou diagnózu může určit jedině logoped, který má 
k dispozici adekvátní diagnostické nástroje. Pokud máte obavy či pocit, že se řeč Vašeho dítěte nevyvíjí tak,
jak by měla, je vždy moudré se poradit s odborníkem. Základem je zcela jistě včasnost a nemůže se stát nic
horšího, že bude dítěti poskytnuta adekvátní pomoc. Nebojte se zeptat :)   

NEUBAUER, Karel. Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1390-1.                                                                                                  

DIAGNOSTIKA ŘEČI
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