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První pololetí uteklo jako voda… 
  

Milí rodiče, vítáme Vás a Vaše děti v novém školním roce. Stejně jako předchozí rok, vice či méně 

provoz ovlivňuje dění kolem onemocnění Covid-19, karantény, izolace a opatření. 

Provoz MŠ zůstává od 6.30 ve třídě Berušek a v 17:00 končí třída Ježků. Vchod, kde se nachází 

třídy Medvídků a Veverek je otevřen od 7.30 hod a v 17:00 končí třída Medvídků. 

Děti si můžete vyzvedávat po obědě od 12:30 do 13:00 nebo po „spinkání“ od 15:00 do 17:00. 

Omluvy dětí hlaste vždy do 08:00 hodin toho dne telefonicky na čísle 251 810 593 nebo zašlete 

SMS 776 195 725. Pokud víte předem o nepřítomnosti, sdělte to osobně paní učitelce nebo 

zapište do sešitu omluv, který je ve skříňce v šatně před každou třídou. 

 

S kým jsou vaše děti ve třídách? 
 

Medvídci – Světlana Křivková, Barbora Hejkalová 

Veverky – Mgr. Jana Dimitrova, Michaela Fiedlerová 

Ježci – Bc. Kateřina Fulmeková, Karolína Kudláčková 

Berušky – Jana Susová DiS., Tereza Pondělíková  

 

Více informací o nás najdete na webových stránkách https://www.fzsbarr.cz/msp/o-nas/ 

 

Za Spolek rodičů i celý kolektiv školky Vám přejeme šťastný rok a pevné zdraví Vám i Vašim 

dětem!  

 

Spolek rodičů při MŠ Peškova, z.s.  
 

Příspěvek do Spolku rodičů je pro letošní školní rok 2021/2022 stanoven na částku 1 200 Kč na 

jedno dítě za celý rok. Platbu lze rozdělit na dvě splátky za každé pololetí (září 600 Kč, leden 600 

Kč). Příspěvek výrazně zpestří program dětí v MŠ (kulturní a sportovní akce, výlety, besídky 

apod.). Za jeho poskytnutí předem děkujeme. Termín splatnosti je 30. 9. 2021! Můžete jej platit  u 

paní učitelky Pondělíkové ve třídě Berušek.  

  

Bankovní účet Spolku rodičů:  

č. ú.: 2101319124/2010 (do poznámky napište jméno dítěte a třídu).  
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Možnosti kroužků v MŠ Peškova 

V naší mateřské škole nabízíme kroužky především pro předškolní děti. Pro mladší děti kroužky 
nedoporučujeme. Dle nás i paní psycholožky Leony Němcové je už samotná školka pro malé dítě 
velká zátěž: musí si zvyknout na nové děti a spolupracovat s nimi, adaptovat se na nové prostředí 
a jiný režim, poslouchat paní učitelku a ne maminku, musí se účastnit mnoha tvůrčích a 
vzdělávacích aktivit v rámci předškolní výchovy. To všechno stačí a odpoledne už by dítě mělo 
odpočívat nebo si hrát.  

Pokud chcete, aby vaše děti navštěvovaly nějakou aktivitu mimo školku, možností na Barrandově 
je několik.  

 

Nabízené kroužky pro předškoláky:  
 Plavání – děti se budou učit plavat v Aqua Barrandov s lektorkou Martou  

 Grafomotorické hrátky s logopedií – jsou zahájeny formou jednoduchých cvičení, kde si 

děti rozhýbou svůj jazýček, uvolní své prstíky a naučí se správný úchop. Lektorky Tereza 

Pondělíková a Jana Susová, DiS.  

 Sportovní kroužek s Katkou- každé úterý od 15:00 probíhá cvičení hravou formou 

s využitím nejrůznějších pomůcek, jógových prvků a pohybových her. 

 Malá technická univerzita (MTU)- jedná se program pro děti od 4 do 8 let, který rozvíjí 
o pozitivní vztah k technickým oborům 
o samostatnost 
o práci ve skupině 
o logické myšlení 
o prostorové vnímání 
o jemnou motoriku 

 Keramika- začínáme od 11.1.2022 každé úterý. Od 9 hodin třída Berušek a od 10 hodin 
třída Veverek. Děti si vyrobí až 10 výrobků. Děti potřebují mít na keramiku zástěrku, kterou 
budou mít po celou dobu v MŠ.  

 Se Sokolem do života- Program obsahuje pohybové dovednosti, které mají za úkol 

rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se 

svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Více 

informací na https://www.fzsbarr.cz/msp/2021/11/cviceni-se-sokolem/ 

 

Na všechny kroužky, které budou vhodné pro Vaši třídu, se budete moci přihlásit prostřednictvím 

formuláře v šatnách. Sledujte, prosím, stolečky a nástěnky. Děkujeme!   
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Co se už od září ve školce událo? 
 

Kalendář plánovaných akcí září – prosinec 2021  

 

• 8. 9. Zahájení školního roku a přivítání nových dětí  
• 16. 9. Cirkus Cecilka 
• 19. 9. Šifra mistra Brailla  
• 24. 9. Dravci ve školce 
• 4.10. Vánoční fotografování 
• 3.11. Medové snídaně Berušky a Veverky 
• 10.11. ZDRAVÁ 5- Berušky a Veverky 
• 11.11. Den Sv.Martina a Svatomartinský průvod 
• 12.11. ZDRAVÁ 5- Medvídci a Ježci 
• 15.11.Divadlo- „Na zahrádce je sladce“ 
• 22.11. Medové snídaně Ježci a Medvídci 
• 2.12. Vánoční Jarmark 
• 14.12. Štědrý den ve třídě 
• 15.12. Vánoční pohádka s dílničkou 
• 16.12. Divadlo KRAB- Vánoční příběh- pohádka plná koled 
• 6.1. Tři králové 
• 12.1.Šifra mistra Brailla 
• 19.1. Divadlo Myška Eliška- Stopy ve sněhu 

O tom co se ve školce děje, a jak si to děti užívají se nejvíce, dozvíte na webových stránkách naší 

školky, https://www.fzsbarr.cz/msp/category/akce/. 

Namátkou vybíráme: 

 vítání nového školního roku na zahradě 

https://www.fzsbarr.cz/msp/category/akce/
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Pavučina přátelství- Děti si společně vytvořily pavučinu přátelství, kterou postupně zdolávaly jako 

pavoučci. Pletly pavučinu z provazu a přitom si opakovaly jména kamarádů. 

 

 Ve třídě Medvídků jsme poprvé pracovaly s temperovou 

barvou s použitím molitanových tamponů a vytvořily jsme houby. Teď už známe jedlé i nejedlé. 
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Bramborový týden u Berušek 

Že se i s obyčejnými bramborami dá zažít plno zábavy a legrace se mohly děti přesvědčit v naší 
školce. Brambory nás provázely celý týden, a to ve všech činnostech. Děti určovaly tvar, barvu, 
chuť i vůni brambory. 

V pracovních činnostech  vyrobily velký bramborový pytel, na který brambory obtiskávaly. Z 
brambor si děti vyrobily krásné ježky. A ještě si zatančily bramborový taneček! Brambory nás 
neopustily ani při počtech a vypracovávání pracovních listů, kdy měly děti za úkol doplnit daný 
počet do pytle. 

 

 



 

ročník 4  stránka 6 z 14  školní časopis MŠ Peškova  

  

září - leden  číslo 1  školní rok 2021 – 2022   

 

 

O přírodě se děti nejvíce dozví venku... Naučili jsme se poznat podzimní druhy ovoce a 

zeleniny, plody lesa a stromů. Víme, co se děje s přírodou a zvířaty, když začne opadávat listí a 

jaké barvy, chutě a vůně podzim provází.  

 A když pěkně fouká, provětráme 

draka… 
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A na Svatého Martina jsme si napekli rohlíčky…vonělo to krásně a nezbylo  

 

 
 

Svatý Martin nám sníh nepřivezl…tak jsme si alespoň zazávodili na bílých koních 
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 čas zdobení perníčků   

 

 

 
 

Do školky přišli Mikuláš, Anděl a čert. Naštěstí čert už měl pytel plný jiných zlobivých dětí, tak 

nám nikdo nezmizel ;-) 
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Letošní Mikulášský jarmark se přes nejistotu konání kvůli opatřením 

týkající se Covid-19 velmi vydařil a podařilo se získat neuvěřitelných 

6 890,-Kč.  

Velké díky patří všem rodičům ze Spolku rodičů při MŠ a paním 

učitelkám. Tolik krásných předmětů a dobrot zvládli vytvořit a napéct 

před Vánoci, aby děti měly zase něco nového pěkného ve školce. 

  

Vybavení ani hračky nejsou věčné.  

 

 

Ještě jednou velké DĚKUJEME!!! 
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Vánoce u Berušek 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dětská radost je nejvíc!  
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6.1. Tři králové 

 

   MTU- Stavitel města   
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Keramická dílna 

 

    
 

 

Šifra Mistra Brailla 14.1.2022 

Návštěva ze spolku Beluška otevřela oči našim dětem – dozvěděly se nejrůznější informace o 
zrakově handicapovaných. Tahákem programu byla vodicí fenka Beluška, po které je spolek 
pojmenovaný.  Děti se dozvěděly, jak se k nevidomým chovat a jak se chovat k vodicím pejskům. 
Už víme, že vodicí psy nemáme na ulici hladit. Také víme, že tito pejsci jsou cvičení i na podávání 
velmi drobných předmětů a že Bela dokáže najít v trávě minci, nespolknout ji a podat své paničce. 

Poslechli jsme si úryvek pohádky napsané Braillovým písmem, písmem pro nevidomé, slabozraké 
nebo pro lidi se zbytky zraku. Už víme, že obdélníky se šesti body pomáhají otvírat svět 
nevidomým a že hmat je pro ně klíčovým smyslem. Jednotlivé lidské smysly jsme si pojmenovali 
a zkoušeli se zamyslet, jak nevidomým ostatní smysly mohou pomoci. 

Děti si vyzkoušely speciální brýle jako simulaci částečné nebo praktické slepoty. Když zavřely oči, 
zkoušely si jako plně nevidící sundat a zase nandat botu. Prošly se se slepeckou holí. Na mnohé 
se ptaly. 

Ukázali jsme si, jak na nevidomé mluví jejich mobilní telefon a jak jim prakticky pomáhá 
zprostředkovat kontakt s okolím. 

https://beluska.cz/programy-pro-skoly/
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Cvičení s Katkou 
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 Divadlo Myška Eliška  
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