
Třídní schůzka dne 6. 11. 2018 – od 16:00 hodin ve třídě Berušky  

Přivítání, Poděkování za trpělivost – pozdější zápis a přijímání dětí na školní rok 2018/2019 a 

rozdělení dětí do tříd než obvykle, s tím spojené počty dětí ve třídách - nebyly sníženy na 25, velká 

poptávka…zpoždění kvůli Lesní mateřské škole Pampeliška – toto je unikát v České republice, je zde 

zapsáno 19 dětí, o které se starají 3 dospěláci – děti hodně času tráví v přírodě, venku, v lese, na 

čerstvém vzduchu – Kdokoliv z rodičů se může do Pampelišky přijít podívat!!  

Jsme součástí změn ve společnosti, změn ve výchově dětí – od absolutní poslušnosti ke kultu dítěte, 

co řekne dítě, podle toho rodič jedná, zlatá střední cesta je to nejlepší, co dítě potřebuje: 

 Vaši lásku, dělejte věci společně s dětmi. 

 Buďte jim pozitivní podporou, chvalte je, děti musí zažít úspěch, ale také vynaložit 

přiměřené úsilí!! 

 Vyžadujte dodržování pravidel, buďte důslední, ale trpěliví! 

 Nepřetěžujte děti. 

 Nezapomínejte, že výchova je nejsložitější a nejnáročnější proces, bez jistých výsledků, 

kdy se stejným přístupem ke všem dětem je výsledek různý! 

 Děti potřebují vzory!! Kladné, co po dětech vyžadujete, sami dělejte! 

Důležitá – vzájemná oboustranná KOMUNIKACE a NASLOUCHÁNÍ – náš cíl, naše 

VIZE – ŠŤASTNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ, ŠŤASTNÝ A SPOKOJENÝ RODIČ, 

ŠŤASTNÁ A SPOKOJENÁ UČITELKA!!! Prostřednictvím našich priorit sportovní 

(zdravý životní styl, pohyb a sportování) a ekologické – EVVO (vztah a péče o životní 

prostředí), také všech činností, aktivit a udržováním a podporováním NAŠICH TRADIC NA 

ÚROVNI – třídy, školy, obce, okresu, naší země, ale mezinárodní (projekt Ekoškola) a 

samozřejmě HRA – jejím prostřednictvím se děti učí, důl. je  podpora zvídavosti, možnost 

svobodné volby (Postačí, když si dítě může rozhodnout, v jakém pořadí bude plnit povinnosti.) 

BEZPEČNOST DĚTÍ -  PROSÍM O UZAVÍRÁNÍ VŠECH VENKOVNÍCH BRANEK, 

NEJEN TÉ HLAVNÍ, NEUSTÁLE, PŘI KAŽDÉM PROJITÍ 

Aplikace Naše MŠ – zprávy od rodičů čtou p. učitelky průběžně, pokud píšete něco 

důležitého a hodně to spěchá, raději zatelefonujte 

Akce ve školce – všechny akce, divadla, vaření, výlety….vše je dobrovolné, pokud se někdo 

nechce zúčastnit, může to ohlásit minim. 1 den dopředu třídní p. učitelce a ta mu zajistí 

náhradní program  

Projekt Skutečně zdravá škola – naše škola slavnostně obdržela bronzový certifikát (viz 

foto web) po splnění všech kritérií z těchto tematických okruhů: 

  Angažovanost a kultura stravování 

 Kvalita jídla a jeho místo původu 

 Vzdělávání o jídle 

 Partnerství a angažovanost v místním společenství 



-OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN DĚTÍ – NEJLÉPE čerstvé ovoce, děti milují 

meloun, banány, broskve, hroznové víno, hrušky…sušené ovoce, oříšky… 

Výtvarná soutěž ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice "Prameny a tajemné hlubiny"- k naší 

velké radosti se umístily dvě naše holčičky EMMA LUX a ELIŠKA PAZDERKOVÁ. 

Vernisáž výstavy a předání cen se uskuteční ve středu 7. 11. 2018 v 17.30 ve Vzorné lidové 

knihovně Velké Popovice. Velké poděkování Všem zúčastněným. 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM – velmi si vážíme jakékoli pomoci, finanční i věcné, VÁNOCE se 

blíží, děkujeme i za použité hračky, hry či stavebnice!!!! Těšíme se na Vás při Vánočních besídkách! 

 

Z akcí na 2. pololetí školního roku 2018/2019: 

-Školička bruslení 2. pol. od 23. 1. do 27. 3. 2019 – celkem 7 lekcí (bruslení nebude 27. 2. a 13. 3.) 

 -Hravé lyžování od 11. 3. do 15. 3. 2019 

-Řemeslné dílničky pro nejstarší děti – viz níže rozpis 

-Předplavecký výcvik v Benešově – ještě nemáme upřesněný termín 

-Jarní škola v přírodě - 20. - 24. 5. 2019 Dětský tábor Sopka u Nové Paky 

-Hravé in-line – červen 

-Návštěvy (vzájemné) v našich partnerských školkách – MŠ Nespeky, MŠ Kostelec u Křížků, MŠ 

Babice u Říčan 

-S rodiči a pro rodiče – Setkání skupiny rodičů (těšíme se na nové zájemce) Skutečně zdravé školy 

– bude pozván nutriční terapeut, Jarní brigáda (na zahradě nám chybí kompost, těšíme se na šikovné 

tatínky), Odpolední dílničky (zde se asi spíše vyřádí maminky ), Sběr papíru, nově Noc 

s Andersenem – rodiče čtou dětem před spaním (ve školce) a učitelé hrají divadlo – březen, 

Čarodějnické odpoledne – v dubnu, tentokrát doufám, že i rodiče dorazí v maskách!!!  

TĚŠÍME SE NA VÁS PŘI KAŽDÉ AKCI!!!    

 

ŘEMESLNÉ DÍLNY ve Sluníčku 
pro 3. a 4. třídu 

ve spolupráci s Muzeem v Říčanech 
 

Pět pohádek, ve kterých hrají hlavní roli řemesla, provází nejmenší děti na cestě objevování půvabů 

přírodních materiálů, opravdových nástrojů a nářadí i radosti z vlastnoručně vyrobených věcí. 

 

Délka programu: 1,5 hodiny (dle počtu dětí) 

 

Cena: 70 Kč/dítě  (minimálně 1 050 Kč za skupinu) 

 



Při objednání celého cyklu je cena 60 Kč/žák, minimální cena zůstává. Doprava lektora 300,-Kč. 

 

Místo konání: školka 
 

Přadlena Pavlína – 15. 1. 2019 od 9 – 10:30 a 10:30 – 12:00 hod. 

 

Budeme si vyprávět příběh o ovcích a zpracování vlny. Osaháme a očicháme si surovou i česanou ovčí 

vlnu. Zkusíme ji česat na ručních hřebenech a ukážeme si, jak se vlna přede. Děti si z přírodní vlny 

vyrobí barevnou plstěnou kuličku a navléknou náhrdelník. 

 

Dráteník Dalibor - 12. 2. 2019 od 9 – 10:30 a 10:30 – 12:00 hod. 

 

Popovídáme si o tom, jak dráteník chodíval od vesnice k vesnici, spravoval rozbité nádoby, z drátu 

dovedl vyrobit věšák nebo pastičku na myši. Naučíme se správně držet kleště, přeštípnout drát a 

vytvořit smyčku. Děti si vyrobí (a hned i vyzkouší) ozdobný bublifuk. 
 

Švadlenka Štěpánka- 12. 3. 2019 od 9 – 10:30 a 10:30 – 12:00 hod. 

 

Spolu se švadlenkou Štěpánkou si projdeme celou cestu výroby oblečení – od semínka lnu až po 

hotové kalhoty. Prohlédneme si chomáček bavlny, rostliny lnu a kuklu bource morušového. Vyrobíme 

si květinovou brož s vlastnoručně přišitým knoflíkem. 
 

Pekař Pavel- 9. 4. 2019 od 9 – 10:30 a 10:30 – 12:00 hod. 

 

Ukážeme si různé druhy obilí a mouky. Budeme pozorovat, jak pracují kvasnice, a hádat, co se dává 

do chleba a do koláčů. Děti vypracují slané těsto, vytvarují a ozdobí pečivo kmínem a mákem (pečivo 

není určeno k jídlu). Pokud je k dispozici trouba, upečou si voňavé houstičky. 
 

Truhlář Tonda- 14. 5. 2019 od 9 – 10:30 a 10:30 – 12:00 hod. 

 

Budeme si vyprávět o tom, co se ze dřeva vyrábí. Seznámíme se s opravdovými nástroji. Vyzkoušíme 

si řezání, vrtání a broušení dřeva. Nástroje jsou sice ostré, ale není potřeba se jich bát, budeme je 

používat bezpečně. Děti si s pomocí lektora vyrobí dřevěný knoflík. 

Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany 

 

 


