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První měsíc školního roku je za námi.  
Po dvou měsících letních radovánek  
a odpočinku jsme se opět sešli v MŠ  
a s chutí se pustili do práce.  
A právě proto máme za sebou už spoustu 
různých aktivit a činností.

Sluníčka
 V 1. třídě „Sluníček“ je pro letošní rok 
zapsáno 21 dětí ve věku od 2 – 3 let. 
Některé navštěvovaly MŠ už v loňském 
školním roce, většina však nastoupila  
do MŠ až letos. 
Proto se paní učitelky zaměřily především 
na schopnost dětí zvládnout odloučit se 
na určitou dobu od rodičů, na adaptaci na 
prostředí a režim dne MŠ a na schopnost 
dodržovat dohodnutá pravidla chování.



Mimo to ale děti zvládly spoustu dalších 
věcí: vytvořily si třídní tablo ze svých 
fotografií, vyzkoušely překážkovou dráhu, 
nacvičovaly úchop štětce a správný 
postup při práci s barvami, seznámily se 
s básničkou F. Hrubína „Foukej, foukej 
větříčku“, namalovaly si hrušky, obtiskovaly 
jablíčka, zahrály si PH „Čáp ztratil čepičku“, 
zpívaly a tancovaly za doprovodu klavíru, 
a spoustu dalších aktivit, které dětem 
pomáhají  utvářet vztahy mezi vrstevníky 
při vzájemné komunikaci.



Berušky
Ve 2. třídě „Berušek“ je zapsáno 24 dětí ve 
věku 4-5 let. Ty se do připravených činností 
zapojily bez větších problémů. Nejprve se 
seznámily se všemi novými hračkami  
a didaktickými hrami, které je ve třídě 
čekaly a které mají každý den k dispozici.
Poté si prostřednictvím her v komunitním 
kruhu opakovaly jména a značky 
kamarádů ve třídě, stanovily si vlastní 
pravidla chování ve třídě, seznamovaly se s 
režimem dne v MŠ.   
Začaly s grafomotorickými cvičeními, 
cvičily s padákem, zpívaly s doprovodem 
klavíru, kytary i houslí, a známé písničky si 
také zatancovaly. 
Společnými silami si vyrobily chrastící 
vajíčka, která využívají jako doprovodný 
nástroj při zpěvu.



Kromě toho se během září naučily říkanky, 
pohybové hry, protáhly si tělíčka při 
zdravotních cvicích, procvičovaly techniku 
stříhání a lepení papíru, kreslily i malovaly 
barvami, velmi si oblíbily oromotorickou 
rozcvičku při logopedických chvilkách.
 
Hlavně ale využívaly stále ještě pěkného 
počasí k vycházkám a pobytu na zahradě 
MŠ.



Srdíčka
 Ve 3. třídě „Srdíček“ je pro letošní rok 
zapsáno 26 dětí ve věku 5-7 let.  
Pět dětí má odklad školní docházky. 
V příštím školním roce by mělo školní 
docházku zahájit 21 dětí. Proto je letos 
našim hlavním cílem vytváření základních 
znalostí a dovedností důležitých pro vstup 
do ZŠ, probouzení chuti pro celoživotní 
vzdělávání a rozvíjení samostatnosti.
 V prvních dnech se paní učitelky zaměřily 
na adaptaci dětí na MŠ. Děti si zvykaly na 
režim dne v MŠ, stanovily si vlastní pravidla 
bezpečného a slušného chování ve třídě, 
byly seznámeny s pravidly bezpečnosti na 
zahradě MŠ a při vycházkách. 
Při hrách si opakovaly jména, vytleskávaly 
slabiky, určovaly počet slabik a počáteční 
hlásky slov.



 V komunitním kruhu si děti začaly 
vyprávět o ročních obdobích, jejich 
charakteristických znacích a činnostech 
typických pro každé z období. Pracovaly 
s obrázky, u interaktivní tabule, změny 
v přírodě souvisejících s podzimem 
pozorovaly při vycházkách.  
Vyprávěly si o počasí, ovoci a zelenině, 
které ochutnávaly a poznávaly jejich druhy 
podle vůně, chuti a hmatem,  
o podzimních pracích na poli a v zahradě. 
O tom všem se naučily básničky a písničky, 
které spojily s pohybem. Pomocí techniky 
otiskování rukou si vyrobily společného 
draka, kterému poskládaly mašličky  
z papíru. Také malovaly a otiskovaly 
ovoce, namalovaly a vystřihly vlaštovky, 
které na podzim odlétají do teplých krajin, 
nebo si z papíru poskládaly deštníky do 
nepříznivého počasí. 
Zaměřili jsme se také na držení těla  
a správný úchop tužky při 
grafomotorických cvičeních.



Hned v měsíci září se navíc děti 3. třídy 
„Srdíček“ zúčastnily 
„Dne školek s hokejbalem“ 
– akce, kterou každý rok pro děti pořádá 
HBC Malenovice. 
Celé dopoledne si děti mohly aktivně 
zasportovat při různých disciplínách  
a také zahrát hokejbal



Kromě toho nás v letošním 
školním roce čeká ještě 
spousta dalších akcí a aktivit, 
na které se už teď těšíme...

Ekoškola
 V letošním roce zůstáváme nadále 
zapojeni do programu Ekoškola.
Tento projekt 

• dělá školu šetrnější k životnímu 
prostředí

• umožňuje dětem rozvíjet dovednosti  
a návyky, klíčové kompetence užitečné 
pro jejich další život

• posiluje demokracii ve škole  
a partnerský přístup dětí a dospělých

• pomáhá zapojovat místní komunitu do 
života školy a školu do života komunity

Po loňském úspěchu, kdy byl naší škole 
propůjčen titul Ekoškola, chceme v této 
práci pokračovat. 
V tomto školním roce se budeme věnovat 
tématům „Prostředí školy“ a „Jídlo“.

  I letos mají děti možnost navštěvovat 
zájmové kroužky, které nabízí MŠ. Jsou to:
• výtvarný kroužek
• sportovní kroužek
• logopedický kroužek
• angličtina

Kroužky


