
pobyt na čerstvém vzduchu 
bezprostřední blízkost okolní přírody
pohybové aktivity
podpora samostatnosti a sebeobsluhy
rozvoj přátelských vztahů v kolektivu
pestrá nabídka environmentálně zaměřených aktivit

Milí rodiče, milí kamarádi,

těší nás, že opět pročítáte náš nový newsletter.
O všem zajímavém, co na děti ze všech našich školek čeká, 
se můžete dočíst na dalších stránkách. V úvodníku
se však chci věnovat plánované Školce v přírodě v Česticích 
v Jihočeském kraji.

Minulý rok byl vůbec tím prvním, kdy jsme na školku v přírodě 
vyjeli. Pro nás i pro děti to byla nová zkušenost, proto jsme také 
volili krátkou délku pobytu 3 dny. Ukázalo se však, že to dětem 
i učitelům ani trochu nestačilo, sotva jsme si vybalili 
a rozkoukali se, už jsme zase jeli domů. Přitom je v Česticích 
tolik možností k objevovaní - výběr z několika různých heren, 
okolní lesy a farmy, i propracovaný program zaměřený na přírodu, který pro děti mají tamní  
i naše paní učitelky přichystaný. Naše paní učitelky budou po celou dobu s dětmi a připravují si mimo
jiné odpolední aktivity, odehrávající se zejména pod širým nebem. Rekreační zařízení 
v Česticích je navíc přímo uzpůsobeno předškolním dětem, po celou dobu je zde přítomen zdravotník
a také je tu zavedena stálá noční služba.

A jaké jsou přínosy školky v přírodě pro děti a dětský kolektiv?

Věříme, že dětem toto krásné dobrodružství přinese mnoho hezkých zážitků. O nich budete informováni
i Vy, jelikož naši učitelé Vám každý den večer zašlou informace o tom, co vše jsme s dětmi dělali a
nahrají fotografie z celého dne do naší aplikace.

Jsem si jista, že školka v přírodě je jednoznačným benefitem a přispěje k všestrannému rozvoji
Vašich dětí.

Těšíme se na účast Vašich dětí!

Ida Smékalová, spoluzakladatelka
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1.2.     Projektový den (modrá třída)
              Putovní kufřík “Já a moje emoce”
2.2.    Projektový den (zelená třída)
              Putovní kufřík “Já a moje emoce”
14.2.   Srdíčkový den 
16.2.   Canisterapie
20.2.  Vyšetření zraku 
22.2.  Projekt Mezi námi 
23.2.  Divadlo Do světa  - "Pomóóc" 

Každý čtvrtek čtecí babička Emilka
Každý pátek TJ Sokol

Edíkovy novinky / Eda´s news 2-2023 strana/page 2
 

Únor ve školce na Vinohradech

KALENDÁŘ AKCÍ

TÝDENNÍ TÉMATA

"První otázky a odpovědi"- Co jsou to
bacily?
Zoubky jako perličky
Jak předejít úrazům?
Co když se mi něco stane?
Masopustní karneval

První týden v únoru se s dětmi zaměříme na
téma zdraví. Seznámíme se s novou knihou na
tento měsíc: "První otázky a odpovědi - Co jsou
to bacily?". Budeme poznávat, jak pečovat o své
zdraví - jak se správně oblékat, co jíst a jak
sportovat. V rámci nového meziškolkového
projektu “Putovní kufřík” se tento měsíc
zaměříme i na práci s emocemi, které jsou
důležitou součástí našeho zdraví. Čekají nás tak
projektové dny “Já a moje emoce”.

V druhém týdnu se seznámíme s důležitými
částmi našeho těla, kterými jsou zuby. Dozvíme
se, proč je důležité o ně pečovat. Nacvičíme si,
jak se správně čistí. Zjistíme též, že máme
mléčné zuby a podíváme se na proces jejich
vypadávání. Důležité pro nás bude i zjištění, jaké
potraviny zubům pomáhají a jaké naopak zuby
kazí. 

Třetí týden na nás čeká krásný “Srdíčkový den”,
kdy s dětmi oslavíme svatého Valentýna. Dále se
budeme věnovat tématu bezpečnosti.
Zopakujeme si, jak se chovat bezpečně ve
školce, jak chodit správně po ulici a na co si dát
pozor. Seznámíme se se základními značkami,
které bychom jako chodci měli znát a v rámci
canisterapie se s dětmi zaměříme na bezpečný
přístupu k pejskům. 

Čtvrtý týden si přiblížíme krizové situace, které ve
školce, doma nebo na ulici mohou nastat. Ve
školce přivítáme divadlo “Do světa” s
programem “Pomóóóc”. Děti se praktickým a
zábavným způsobem naučí, jak jednat v
krizových situacích. Nacvičíme požární poplach a
seznámíme se s pravidly první pomoci. Zelená
třída opět navštíví náš spřátelený domov
důchodců v rámci projektu “Mezi námi”.

Tento měsíc uzavřeme tématem Masopustu.
Čeká na nás mnoho vyrábění, tancování, pečení
a dalších zvyků spojených s tímto obdobím.
Dozvíme se, co to vlastně masopust je. A na
závěr měsíce ve školce uspořádáme
“Masopustní karneval”. 
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Únor ve školce na Libuši

První únorový týden se opět ponoříme do světa pohádek. Tentokrát nás čeká Pohádka o
dvanácti měsíčkách. Děti se seznámí s jejím dějem a zdramatizují ji. Vysvětlíme si pojem “měsíc” a
zkusíme si vyjmenovat všech dvanáct měsíců v roce a roztřídit je dle sezóny. Děti ze Zelené třídy
ve středu navštíví výstavu pohádek v Déčkosvětě. 

V druhém týdnu v únoru nás čeká téma zimních sportů. Děti se dozví, jaké druhy zimních sportů
existují, jaká mají pravidla a jaké vybavení je k jejich realizaci potřeba. Začátek tohoto týdne se
navíc ponese ve znamení Svatého Valentýna, dnes již tradičního svátku všech zamilovaných.
Také opět navštívíme seniory v Modřanském Alzheimer Home. Ve čtvrtek naší školku navštíví paní
ortoptistka, která u zájemců provede odborné vyšetření zraku. 

Třetí únorový týden se budeme věnovat Masopustu. Děti se seznámí s touto událostí a dozví se,
jaké tradice a zvyky se k němu pojí. V pondělí nás navštíví naše paní canisterapeutka s oblíbenou
fenkou Freky a zajímavým programem. Ve středu se děti mohou těšit na barevný karneval v
maskách. Na konci tohoto týdne se pro zájemce opět uskuteční pohádková noc, tentokrát na
téma Ledové Království. 

Únor zakončíme tématem, který se zcela věnuje rozvoji předčtenářské gramotnosti. Čeká nás
týden s knihou. S dětmi si budeme povídat o knihách a o tom, jaká tajemství skrývají. Každý bude
moci do školky donést vlastní oblíbenou knížku a ukázat ji kamarádům. Společně s naší čtecí
babičkou navštívíme pobočku městské knihovny blízko naší školky, abychom věděli, kde si knížky
můžeme vypůjčit. 

KALENDÁŘ AKCÍ
2.2.    Kariérní den 
8.2.    Déčkosvět 
14.2.   Svatý Valentýn
15.2.   Alzheimer Home 
16.2.   Vyšetření zraku ve školce
20.2.  Canisterapie
22.2.  Masopustní průvod v maskách
24.2.  Pohádková noc 
28.2.  Návštěva pobočky městské knihovny v Krči 

TÝDENNÍ TÉMATA
O dvanácti měsíčkách 
Zimní sporty 
Masopust 
Týden s knihou 



Měsíc únor zahájíme velkou událostí a to otevřením nové Modré třídy, kde na děti již čekají nachystané
prostory i spousty nových pomůcek a hraček. Po celý měsíc nás bude provázet téma našeho zdraví a 
s tím budou souviset i naše projektové dny “O kapce vody”. Dále si přiblížíme aktuální téma voleb 
v projektovém dni “Demokracie”. S využitím nápadité knihy Volte zvířata si zábavnou a hravou  formou
zažijeme, co je to demokracie. 

První týden nás Eda seznámí s novou knihou "První otázky a odpovědi - Co jsou to bacily?". Dozvíme
se, co můžeme udělat pro to, abychom zůstali zdraví, jak se správně oblékat a povíme si o bacilech.
Konec týdne završíme návštěvou dentistů s projektem “Veselý úsměv”, kde si hravou formou nacvičíme,
jak pečovat o svůj chrup.

Druhý týden navážeme na návštěvu z předešlého týdne a zaměříme se více na téma zuby.  Řekneme si,
jak udržovat naše zuby čisté a proč je to důležité pro naše zdraví. 

Třetí týden oslavíme svátek sv.Valentýna v podobě “Srdíčkového dne”, kdy se naše školka zabarví do
odstínů červené. Půjdeme společně potěšit seniory do Domova důchodců tanečkem, písní a
vlastnoručně vytvořenými přáníčky.

Celý týden se budeme věnovat tématu bezpečnosti nejen při pobytu ve školce, ale i při pobytu venku.
Zopakujeme si, jak se správně máme pohybovat na ulici, jak se chovat na přechodu pro chodce a na co
si máme dávat pozor. Povíme si, koho a co můžeme na ulici potkat a v rámci páteční Canisterapie se
více zaměříme na chování v blízkosti cizích psů. 

Ve čtvrtek odpoledne se budeme těšit na “Masopustní karneval” s rodiči, kde si společně užijeme nejen
hodně tancování, ale i masopustní aktivity a vyrábění. Celou akci zakončíme společným masopustním
průvodem.

Během února každá z tříd navštíví hloubětínskou knihovnu, kde si užije zábavný program a vypůjčí si
novou knihu do třídy. Závěr měsíce završíme tématem masopustu, kde si více přiblížíme jeho význam,
tradice a i jeho příběhy. Užijeme si i masopustní pečení a rozloučíme se tak s měsícem únor sladkou
tečkou.

1.2.    Projektový den - Putovní kufřík “O kapce vody” (M)
3.2.   Zubní prevence - Veselý úsměv
10.2.  Knihovna Hloubětín (Č)
13.2.  Projektový den - Putovní kufřík “O kapce vody” (Č+Ž)
14.2.  Srdíčkový den - Návštěva Domova důchodců
17.2.  Canisterapie
20.2. Vyšetření zraku ve školce
22.2. Projektový den - “Demokracie”
23.2. Masopustní karneval - akce s rodiči
24.2. Knihovna Hloubětín - beseda (Ž+M)
24.2. Pohádková noc
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Únor ve školce v Hloubětíně 

KALENDÁŘ AKCÍ TÝDENNÍ TÉMATA
První otázky a odpovědi

Zoubky jako perličky
Jak předejít úrazům?
Co když se mi něco stane?
Masopustní karneval

       - Co jsou to bacily?
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Únor v jeslích na Vinohradech

V chladném měsíci únoru nás nejprve čeká Barevný čtvrtek 2.2. Tento den přijdeme do jesliček
oděni černobíle. Dozvíme se, pro jaké všechny věci z našeho okolí je typická černobílá  a budeme
ji zapojovat do našich výtvorů a aktivit. 

Následující týden budeme věnovat tématu zoubky jako perličky. Budeme dětem vysvětlovat, co
je pro zuby špatné a co naopak dobré. Nezapomeneme na nácvik správného čištění zubů, úchop
kartáčku a v neposlední řadě si užijeme dobrý pocit, že teď už víme, jak na ty zlobivé kazy.  

V třetím únorovém týdnu si budeme povídat o zdraví a probereme, co můžeme dělat abychom
nemocní nebyli. Řekneme si, že v zelenině a ovoci jsou vitamíny a že nás chrání před bacily.
Povíme si, kde všude bacily najdeme a co se stane, když se nám dostanou do těla (horečka, rýma,
kašel..). Nezapomeneme dětem vysvětlit, že je pro naše zdraví nesmírně důležité umět si správně
umýt ruce a co je to hygiena. 

Na závěr měsíce si s dětmi budeme povídat o zvířátkách, která žijí v našich lesích. Zeptáme se
dětí, zda někdy v lese potkaly nějaké zvíře. Ukážeme si obrázky různých lesních zvířat jako jsou
například lišky, jeleni, vlci, zajíci, atd. Dále se budeme dětí ptát, jak si myslí, že se tato zvířata živí.
Ukážeme jim obrázky potravy, kterou tito lesní zvířata skutečně jedí. Na závěr se zamyslíme nad
tím, jak můžeme pomoci lesním zvířátkům udržet jejich přirozené prostředí v dobrém stavu
(například tím, že nebudeme ničit jejich hnízda nebo znečišťovat lesy či louky, kde se pasou.)

KALENDÁŘ AKCÍ TÝDENNÍ TÉMATA
Barevný týden - černobílý čtvrtek
Zoubky jako perličky 
Pečujeme o své zdraví 
Zvířátka v lese

2.2.   Barevný den - černobílý čtvrtek
16.2.  Canisterapie
21.2.  Masopustní karneval 


