
Milí rodiče, milí kamarádi,

          srdečně Vás po měsíci zdravíme 
u květnového čísla našeho pravidelného 
měsíčníku. 

Toto vydání je pro všechny 
v EduArt speciální, protože 13. května 
náš Edík slaví druhé narozeniny.  
Za dva roky jsme toho spolu s ním 
zažili opravdu mnoho - od dvouletých 
příprav projektu, náročné rekonstrukci, 
přes budování týmu a vítání nových 
dětí,  až po komplikované a dlouhé pandemické období.  S potěšením musíme říci, 
že ač jsme z něj nevyšli zcela bez šrámů a ztrát, tak nás tato doba i mnoho naučila 
a posílila jak soudržnost našeho kolektivu, tak i vztahy s Vámi - rodiči.

Dalo by se říci, že po zrození, dětství a pubertě náš Edík "dospěl" a dokonce se jeho rodina 
v září rozrostla o novou pobočku na Praze 4, Libuši. To, že EduArt v našich očích vstoupil do
dospělosti však neznamená, že by se dále nevyvíjel či stál na místě - naopak. Snažíme se
stále zdokonalovat náš program a naši učitelé na sobě kontinuálně pracují. Vynucené
uzavření školek jsme využili k pečlivé přípravě vzdělávacího plánu na nový školní rok,
inovacím, reorganizaci i generálnímu úklidu prostor a zejména k online sebevzdělávání 
a prohlubování pedagogických znalostí i dovedností učitelského týmu.

V tuto chvíli vyhlížíme budoucnost s optimismem a elánem, k němuž přispívá i zpětná vazba
od rodičů a dětí. Té se bude věnovat i zpráva na straně 3. Hlavní článek tohoto čísla se
zabývá velmi důležitým tématem vnitřní motivace u dětí a jeho autorkou je paní učitelka
Ester z naší pobočky na Praze 2. Samozřejmě nechybí ani přehled plánovaných akcí 
a témat, která na Vaše děti v obou školkách čekají.

Krásné prožití květnových dnů Vám přejí

Ida Smékalová a Radka Wirthová
spoluzakladatelky 
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            Začátek měsíce se ponese v radostném duchu  
“svátku matek”, který se slaví druhou květnovou
neděli. Připomeneme si tak nezměrný význam  role
maminek pro naši společnost. Krom výroby přáníčka
a dárku si děti tento svátek spojí se vším, co maminky
musí zvládat, ať už v domácnosti či v práci. 
            A aby těch oslav nebylo málo, hned druhý
květnový týden oslavíme druhé Edíkovy narozeniny.
Právě v květnu 2019 vznikla naše školka a my všichni
si tento radostný okamžik milerádi připomeneme. Děti
si i skrze tento akt mohou uvědomit význam oslav 
a založení tradic. Připomínání si radostných okamžiků
nás všechny vede ke společenskému sdílení radosti 
a posiluje v našich srdcích sounáležitost, hrdost a
vnitřní krásu. 
          Druhá polovina května se bude pojit zejména 
s přírodou, která se na jaře bujně rozvíjí do pestrých
vůní a barev. Jarní přírodu máme spojenou zejména 
s narozením mláďat zvířátek. Toto vděčné téma 
s dětmi naplníme jak tvořením, tak přímým
pozorováním v parcích, ale také v knihách a různých
audiovizuálních ukázkách. 
          Poslední květnový týden zavítáme v rámci
celoročního projektu biotopů do “plic” naší planety 
s tématem Pralesy a deštné lesy. Děti se seznámí s
místní bohatou faunou a flórou, ale také s globálním
významem a s ochranou tohoto vzácného
ekosystému. 

Týdenní témata:
Moje maminka
Jak se Eda narodil
Mláďátka se narodila
Pralesy a deštné lesy

KALENDÁŘ AKCÍ
Oslava svátku matek                   7.5.
Oslava Edíkových narozenin       13.5.
Divadlo - pohádka o mláďátkách
(zelená a modrá třída)                18.5.
Projektový týden - pralesy a deštné
lesy                                         24.-28.5.
Pohádková noc (Křemílek a
Vochomůrka)                              28.5.

Květen na Vinohradech



Emoce
Moje rodina
O velmi hladové housence
Vůně květů

        
Přichází měsíc květen, kdy se  dočkáme
znovuotevření školek. Věříme, že se všichni  těší
na ostatní kamarády a na vše, co nás společně
čeká.
Nejprve se seznámíme s emocemi a jejich
rozličnými druhy. Jak se cítíme a jak se cítí
ostatní kamarádi, nebo třeba maminka 
a tatínek? Jak můžeme své pocity vyjadřovat 
a ovlivňovat? V prvním týdnu se také chystáme
na piknik na rozkvetlé louce.
Následující týden nás se budeme zabývat
tématem Moje rodina, kde se dozvíme nejenom
například o tom, kdo je teta či bratranec, ale
také o její důležité roli v našem životě.
Jelikož je jaro v plném proudu a všude slyšíme
bzukot hmyzu, užijeme si téma “O velmi hladové
housence”. Podíváme se na svět pod lupou 
a dozvíme se, jaký hmyz můžeme zpozorovat 
na zahradě a v našem okolí. 
Poté plynule navážeme tématem “Vůně květů”,
jelikož co jiného všechny včelky láká ven? Je to
právě ono voňavé kvítí, které vidíme všude
kolem sebe. Na návštěvu přijde paní Míla 
s fenkou Freky, s níž si užijeme canisterapii.

Týdenní témata:

.
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Květen na Libuši

   

KALENDÁŘ AKCÍ
Piknik v přírodě                             3.5.
Výlet do lesa                                16.5.
Projektový den- Polytech Bus    19.5.
Canisterapie                                27.5.



   
   

   

Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 

Nedávno jsme ve školce na Praze 2 chtěli stejně
jako v loňském školním roce zjistit, jak jsou rodiče
spokojeni s naším zařízením, personálem a
programem. V dotazníkovém šetření jsme se jich
též ptali, zda by naši školku doporučili či na to, co
bychom měli zlepšit. V budoucnosti nás podobný
průzkum spokojenosti čeká i na naší druhé
pobočce na Praze 4.

Nutno říci, že nám výstupy udělaly velkou radost,
protože jejich vyznění bylo velmi pozitivní. Všichni,
kteří dotazník odevzdali, by naši školku doporučili 
a jsou spokojení. Co si téměř každý rodič
pochvaloval, byl stabilní, milý, kvalifikovaný 
a komunikativní personál, což je jeden 
z nejdůležitějších aspektů vedení a provozu školky.
Spolu s přátelskou atmosférou mnoho z rodičů
zmiňovalo hezké a čisté prostory, zajímavý  
a pestrý program a také platformu etřída, 
na níž každý den mohou skrze fotografie vidět, 
co se ve školce děje a jak se jejich děti mají.
Pozitivně je vnímána úroveň komunikace směrem k
rodičům i individuální konzultace s učiteli 
o dětech.

Jsme samozřejmě otevření i kritice a podnětům ke
zlepšení, které se v rámci Prahy 2 týkaly spíše
prostorových možností školky -  malá šatna 
či absence vlastní zahrádky. Tu se snažíme
vykompenzovat mimo jiné pravidelnými výlety 
a pestrým programem, realizovaným venku 
v přilehlých i vzdálenějších parcích. 

Průzkum spokojenosti rodičů na Praze 2
Ida Smékalová

   

Rodiče se též dotazovali na to, jak v naší
školce funguje zapojení angličtiny. Ta je zde
přirozenou součástí každého dne - každé
dopoledne u nás učí rodilá mluvčí, která
komunikuje s dětmi pouze v angličtině. Střídá
se v obou třídách, připravuje i vede činnosti,
zařazuje do programu říkanky a písně 
v angličtině, související s aktuálně probíraným
tématem. Nejde tedy o žádnou frontální
výuku, ale kontinuální všudypřítomnou
komunikaci. Trvalé zařazení rodilého mluvčího
plánujeme od příštího roku též na Prahu 4. 
Zajímavý dotaz byl směřován na eko-politiku
školky. Ve všech školkách EduArt třídíme
odpad a vedeme k tomu i děti. Na Praze 4
máme na pozemku též kontejner na textil 
a od května začneme používat i kompostér na
bioodpad.
Do budoucna budeme ještě více než doposud
řešit komunikaci, omlouvání dětí, obědů aj.
převážně elektronicky, mimo jiné proto,
abychom snížili spotřebu papíru. 
Děti vedeme k ochraně přírody a k šetrnému
zacházení s jejím zdroji i s odpady po celý rok.

Edíkovy novinky/ Eda´s news 5-2021 strana/page 4
 



   
   

   

   

Důležitost dopaminu 
Dopamin je velmi důležitá součást při učení i růstu dětí.
Víme, že vnější motivace (například příslib zmrzliny)
zvyšuje hladinu dopaminu a tím povzbuzuje a aktivuje
mozek. Pokud se ale chcete zaměřit na budování vnitřní
motivace dětí, je dobré vnější motivaci používat s mírou.
Děti mají často stejné prožitky (zvýšenou hladinu
dopaminu), když pracují na něčem, co je baví. Proto je
dobré děti podporovat v tom, co je zajímá a tím
zvyšovat jejich hladinu dopaminu. To nám pomůže
podpořit děti, aby se dostaly do tzv. stavu "Flow". 

Stav “flow” 
Tzv. "flow" je zvláště pro děti zásadní. Je to stav, kdy se
děti zaberou do nějaké činnosti a vůbec nevnímají svět
kolem sebe. Tento stav je velmi důležitý, protože se 
 zvýší úroveň určitých neurochemických látek v mozku
(mimo jiné i hladina dopaminu), které působí jako
stimulanty. 

Věřím, že pokud se nám podaří děti v těchto oblastech
podporovat a pozměnit to, co je třeba, dáme jim tak
dobrý vklad do jejich budoucnosti. Ten jim pomůže v
životě někam směřovat, nevzdávat se, když přijdou
nějaké těžkosti a vyrůstat ve zdravě sebevědomého
jedince, který se neustále rozvíjí a  má čím přispět naší
společnosti. 

Stixrud W., Johnson N. : DÍTĚ NA VLASTNÍ POHON: Proč svěřit svým potomkům více kontroly
nad životem, Jan Melvil Publishing, 2019 ISBN: 978-80-7555-065-1.
(The Self-Driven Child: The Science and Sense of Giving Your Kids More Control Over Their
Lives)

Vnitřní motivace dětí a její rozvoj 

Nastavení mysli 
V psychologii se v této souvislosti používají základní
pojmy: “růstové” a “fixní” nastavení mysli. Při “fixním”
nastavení mysli děti berou chyby jako něco, co
nemohou změnit, protože na to nemají vlohy 
či schopnosti. Při “růstovém” nastavení mysli děti vědí,
že když se pustí do řešení problému, mohou se
zlepšovat. Tím se pro ně i samotné učení může stát
radostí a pozitivní výzvou. 
Jak můžeme v dětech rozvíjet “růstové” nastavení
mysli? Velmi jednoduše, stačí změnit či doplnit náš
způsob komunikace s dětmi. Nejen, abychom děti
chválili za to jaké jsou a co jim přirozeně jde (“Jsi
chytrý, šikovný atd.”). Svými slovy je můžeme vést 
k tomu, aby si uvědomily hodnotu své práce a snahy,
kterou do dané aktivity daly (“Zvládl jsi vyřešit
problém, který nastal tak, že jsi nezpanikařil, zamyslel
ses a pak jsi jednal… Povedlo se ti to pěkně slepit vše
dohromady tak, aby to bylo rovné”). 

Sebeurčení dítěte/pocit autonomie, pocit
kompetence a pocit sociálního začlenění, 
které je třeba rozvíjet souběžně a rovnoměrně.
Autonomii můžeme podporovat tím, že dáme dětem
prostor se co nejvíce samostatně rozhodovat
(samozřejmě jen o věcech, které mohou ony samy
pochopit). 
Kompetence “závisí více na přesvědčení, že situaci
zvládneme, než na našich reálných schopnostech.”
Nejedná se tedy jen o znalosti či schopnosti jako
takové, ale pojí se to s “růstovým” nastavením mysli. 
Z hlediska sociálního začlenění se děti nevědomky
ztotožňují s hodnotami a cíli nejbližších. Pro naše
nejmenší je důležité, aby věděli, že je rodiče/rodina
bezpodmínečně miluje a přijímá. A to nejen pro jejich
úspěch. 

Vnitřní motivace dětí a její rozvoj
Ester Kaštánková
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Motivace je široké téma, které je odborně zpracováno v mnoha publikacích. Základní rozlišení motivace ji dělí na
vnitřní a na vnější. My se dnes podíváme detailněji na vnitřní motivaci.
Obecně je známo, že vnější motivace, pokud je využívána příliš často nebo nesprávně, může oslabovat vnitřní
motivaci dítěte. A to hlavně proto, že přehlušuje přirozený zájem a zvídavost dítěte. Nejběžnějším příkladem jsou
školáci, ze kterých se často stávají sběratelé jedniček a pravý význam školní docházky a jejich touha po poznání
se tak může postupně vytrácet. Vnitřní motivace vychází přímo od dítěte samotného bez jakýchkoliv vlivů zvenčí.
Již od samého počátku jsou děti plné touhy po poznávání světa. Později se samy ptají, zkoumají a snaží se
porozumět dění kolem sebe. Proto je období dětství velmi důležité pro rozvoj jejich sebemotivace. Pojďme se
podívat, jak můžeme vnitřní motivaci u dětí podporovat. 
Zjednodušeně máme čtyři hlavní body, které nám mohou pomoci v podpoře vnitřní motivace dětí již od útlého
věku. 


