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Pozdravy ze školky v přírodě 
Děti ze třídy Berušek a Ježečků vyrazily se svými paními učitelkami na každoroční týdenní pobyt  
na školu v přírodě do Čestic. Hned zpočátku týdne děti uvítala sněhová pokrývka, která vydržela 
několik dní. Kromě řádění na lopatách (na kterých musely jezdit i paní učitelky) zvládly děti třeba 
upéct a nazdobit perníčky, vypravily se do místního zámečku, kde je malé muzeum s předměty, 
které se používaly v dřívějších časech na vesnici, či vycpané ptactvo a samozřejmě nezapomněly 
také nakreslit psaní rodičům  
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Oslavy 100 let republiky v naší MŠ 
Tento významný svátek nemohl být opomenut ani v naší mateřské škole. Proto se děti ze třídy 
Ježečků a Berušek v celém týdnu postupně seznamovaly s historií našeho státu. Poslechly si 
českou hymnu a zkusily si ji i zazpívat, prohlédly si naše státní symboly, dozvěděly se také 
například to, že našim národním stromem je lípa a vyrobily si vlaječky ve tvaru lipových listů a 
ozdobily s nimi větvičky. Vyzkoušely si poskládat vlajku z jednotlivých kousků a přiřadit k nim 
správné barvy nejen při řízené činnosti, ale byla to oblíbená činnost prolínající se celým týdnem. 
Děti si pak radostně odnášely domů vlaječky na špejli, které si samy vyrobily.  
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Knihobudka pro všechny 
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit? Přineste ji do naší 
Knihobudky, ať si ji může přečíst někdo jiný. Není potřeba žádná evidence, knihu dejte do poličky 
a vyberte si na oplátku jinou :-) Po přečtení ji opět vraťte, ať kniha potěší i ostatní. Naši 
Knihobudku naleznete pod schody v přízemí u vstupu Ježečků a Berušek. 
Přejeme příjemné chvilky při čtení vypůjčených knih! 

 
         

Uspávání broučků – průvod s lampióny 
8. listopadu proběhlo ve školce „Uspávání broučků“. Sešla se velká skupina malých „broučků“ s 
lampióny a jejich rodiči. Společně se třídou si každý uložil svého vyrobeného broučka do listím 
vystlaného koše, kde budou odpočívat až do jara, kdy je děti společně ze zimního spánku zase 
probudí. Aby se broučkům v košíku hezky spalo, zazpívali jsme společnými silami známou 
„Mravenčí ukolébavku“ a osvíceni světýlky se vydali rozsvítit Barrandovské sídliště. I díky počasí 
a hojné účasti se akce velmi povedla a broučci teď spokojeně odpočívají v teple. 
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Hejného matematika v Beruškách 
Naše mateřská škola je zapojena do pilotáže nové metodiky pro předškolní vzdělávání 
prostřednictvím Hejného metody. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních 
principů, které geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby děti objevovaly matematiku samy 
a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se 
v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů. 

 

 

Burza oblečení 
Mateřská škola za spolupráce Spolku rodičů plánuje v měsíci březnu burzu dětského oblečení 
a dětských her. Do prodeje bude přijímáno dětské oblečení pro nejmenší, školkové, ale i pro 
školní děti, boty, sportovní potřeby a vybavení, hračky. Veškeré zboží musí být čisté a 
neponičené. Přesný termín prodeje bude včas upřesněn. 
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Malá technická univerzita  
Od ledna 2019 bude ve třídě Berušek a Ježků probíhat Malá technická univerzita. Na co se děti 
mohou těšit? 

 8. ledna - lekce Stavitel města 

 15. ledna - lekce Malý architekt 

 22. ledna - lekce Malý inženýr 

 29. ledna - lekce Malý projektant 

 5. února - lekce Stavitel mostů 

 19. února - lekce Stavitel věží 

 26. února - lekce Malý vodohospodář 

 5. března - lekce Malý energetik 

 12. března - lekce Malá zpracovatel odpadů 

 19. března - lekce Malý archeolog 

 26. března - lekce Malý ropař 

 2. dubna - lekce Malý plynárník 

Medvídci a Veverky se připravují na advent 
Také naši nejmenší pilně pracují, aby si své třídy vyzdobili v tomto krásném předvánočním čase. 
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Kalendář akcí prosinec 2018 – únor 2019 
prosinec 

 4. 12. Mikulášský jarmark (prodej ráno 7 – 8 hod a odpoledne 15 – 17 hod) 
 5. 12. Mikuláš v MŠ (dopolední akce - prosíme, dejte dětem jednoduchý kostým) 
 13. 12. Zpívání u stromečku a vánoční dílny pro rodiče 
 19. 12. divadlo Krab „Vánoční příběh“ 

leden 

 30. 1. Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 
 Screeningové vyšetření očí (termín bude upřesněn na nástěnce) 

únor 

 6. 2. hudební pořad „Perníková chaloupka“ 
 21. 2. karneval v MŠ s Klaunem ROBERTO (dopolední akce) 
 návštěva knihovny (termín bude upřesněn na nástěnce) 

 


