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Vítám vás při čtení prvního 

čísla druhého ročníku našeho 

školního časopisu. 

Počátkem tohoto školního 

roku se nám podařilo 

slavnostně otevřít novou třídu 

mateřské školy, konkrétně 

lesní. Nejen naše společenství, 

ale i časopis bude tedy 

pestřejší. 

Již za první čtvrtletí jsme toho 

spolu hodně prožili, o čemž se 

můžete přesvědčit na 

následujících stránkách. Náš 

tým se rozrostl o zkušené 

kolegyně, které naši činnost 

posouvají o kus dál. 

V srpnu jsme absolvovaly 

týdenní kurs Začít spolu a tak 

se po prázdninách proměnily i 

naše prostory, abychom mohly 

pracovat trochu jinak. 

Pokud vás naše práce v MŠ, 

LMŠ či ZŠ zajímá, můžete se po 

domluvě s námi přijít do školy 

podívat. Ale i tyto stránky vám 

přinášejí nahlédnutí z našeho 

společného putování. 

 

Přeji všem příjemné čtení. 

Za celý tým 

Tereza Veronika Křenková 
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Fotostřípky ze základní školy 
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Zprávičky z naší školičky – Olga Trachtová Hadáčková 

Zahájili jsme slavnostně 

První zářijový den připadl tentokrát na čtvrtek 

a byl vskutku slavnostní. Přivítali jsme nové děti 

v základní i mateřské škole. Přišli mezi nás nejen 

starosta s místostarostou, ale i spousta rodičů 

a noví kolegové. V tento den byl zároveň 

slavnostně zahájen provoz Lesní mateřské školy.  

 

 

Sledovali jsme zatmění Slunce 

Poslední zatmění Slunce, které mělo být viditelné 

i z naší zeměpisné polohy, připadlo na úterý po 

obědě, tedy dobu, kdy jsme společně ve škole. 

K netradičnímu zážitku jsme potřebovali pouze 

vhodné brýle, které jsme si obstarali v Planetáriu, 

a počasí. I to se nakonec navzdory předpovědi 

podařilo a my jsme s nadšením sledovali, jak 

Měsíc ukrajuje kousek Slunce. 

 

 

Slavili jsme republiku 

Stejně, jako v minulém školním roce, také 

tentokrát připravili páťáci pro své mladší 

spolužáky i naše předškolní kamarády 

Vlastenecké putování jako oslavu výročí vzniku 

naší samostatné republiky. 

Tentokrát vedla trasa jinudy a provázely nás na 

ní tablety s naší novou aplikací Glitr. Jednotlivé 

týmy v ní plnily úkoly, vedla je i po trase 

putování. Díky ní jsme si mohli i zazpívat naší 

státní hymnu s doprovodem. Na stanovištích 

byly nejrůznější úkoly spojené s našimi státními 

symboly, mapou naší země nebo jejími 

osobnostmi. V cíli na nás čekala truhlička 

s pokladem. 

 

 

Rodiče se seznamovali s Hejného 

matematikou 

Protože vznikaly v některých domácnostech nad 

plněním domácích úkolů z matematiky zajímavé 

diskuse, uspořádali žáci spolu s paní ředitelkou 

matematické odpoledne pro rodiče nad 

výbornou kávou a čajem. 

Bylo milé, že přišli jak rodiče žáků a předškoláků, 

tak domškoláků, ale také zájemci o matematiku 

prof. Hejného jako takovou. 

Zkusili jsme si prostředí sčítacích trojúhelníků i s 

podmínkou, pavučin a krokování. Nakonci nás 

navštívil i Děda Lesoň. Z faktu, že dvě myši jsou 

silnější než kočka, se někteří rodiče i zapotili. 
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Zprávičky z naší školičky – Olga Trachtová Hadáčková 

Zapojili jsme se do sbírky zlozvyků 

Umělkyně Kateřina Šedá sbírá u příležitosti 200. 

výročí narození G. J. Mendel národní zlozvyky. 

Ve dnech 24. a 25. října je sbírala také na 

Sedlčansku, kam přijela díky spolupráci se ZUŠ 

Sedlčany. A Jája Trojanová, která ji dělala po celé 

dva dny průvodkyni, ji vzala i k nám. 

Zapojili jsme se všichni: žáci i učitelky. Každý 

z nás přidal do sbírky nejen zlozvyky své nebo 

svých blízkých. Naším úkolem bylo také zamyslet 

se nad zlozvyky rodinnými či národními, zejména 

dospělí přidali také zlozvyky lokální a profesní. 

 

 

Štrúdlování – den otevřených dveří 

Otevření Lesní mateřské školy se podařilo také 

díky velkorysé podpoře veřejnosti. Proběhla 

veřejná sbírka přes ČSOB, velkou měrou také 

pomohl výtěžek z festivalu Chichtyóza, který se 

uskutečnil na konci prázdnin. 

Protože se mnoho lidí z okolí zajímalo, jak to u 

nás vypadá, rozhodli jsme se pro zorganizování 

dne otevřených dveří. Zahrada nás obdarovala 

množstvím jablek, tak jsme jej nazvali 

Štrúdlování. Potěšilo nás, že tuto možnost 

využila spousta lidí, kteří se do MŠ, LMŠ i ZŠ 

přišli podívat. 

 Oslavili jsme Halloween 

V pondělí 30. října se naše tělocvična proměnila 

v ráj pro masky. V převlecích přišli nejen žáci 

základní školy, ale také předškoláci a učitelky. 

Protože byl program v rámci výuky angličtiny, 

nemohla chybět ani Maggie. 

Poté, co děti splnily různé úkoly, hojně se 

v družině pustily do nejrůznějších dobrot, které 

připravily nejen učitelky, ale především rodiče a 

žáci. Velké díky za podporu. 

 

 

Kroužky začaly od října 

Počátkem října začaly kroužky. Stejně jako vloni 

i letos máme badatelský a vaření. 
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Odvahu jsme potřebovali na počátku nového školního roku 

všichni, jelikož jsme ho letos zahájili netradičně - vícedenním 

adaptačním pobytem mimo školu. První společné dny byly 

velmi intenzivní, ale z nabyté pospolitosti čerpáme dodnes. 

Velkou výzvou pro nás bylo a stále je zavádění programu Začít 

spolu. Založili jsme například portfolia, kam se děti učí ukládat 

výstupy ze své práce. 

Další významnou novinkou je psaní deníků. O své denní 

záznamy se každé ráno dělíme v rámci ranního kruhu. Věřte, že 

i k tomu je odvaha nutná. Zároveň to ale nabízí velkou 

příležitost vzájemně nahlédnout do svých životů mimo školu 

a zájmů, což je velmi obohacující pro všechny. 

Zabývali jsme se také tématem odvážných lidí, hrdinů. Nad tématem jsme diskutovali, vyhledávali jej 

v knižních příbězích, odvážně se vydávali vstříc novým dobrodružstvím, která s sebou nový školní rok 

s novými aktivitami přinesl. A hledali jsme hrdiny i v sobě samých. 

 

 

 

Samostatnost je umění postarat se sám o sebe, dokázat něco 

sám, bez pomoci. To je potřeba nejen ve školce, kde se to děti 

učí, ale také ve škole. Zvlášť té naší, kdy musí být žáci 

samostatnější už jen proto, že jsou na většinu hodin spojeni 

s jiným ročníkem. 

Důležitým faktorem k samostatnosti je umění se rozhodnout. 

Pracujeme ve skupinách, kdy se žáci musí rozhodnout, s kým 

budou v týmu, rozdělit si v něm role a poradit si také s tím, když 

všichni nepracují podle představ těch ostatních. 

Při některých činnostech a vhodných tématech se učíme 

i vzájemné podpoře ve třech následujících krocích: Když nevíš, 

zeptej se spolužáka ve svém ročníku. Pokud to nepomůže, 

zeptej se zkušenějšího, staršího. Až v případě, že ani to nepomůže, ptej se učitelky. 

Rozhodování nás učí také experimenty a pokusy, které nás provází mimo jiné například přírodovědou. 

Klademe si otázky, formulujeme hypotézu, tedy domněnku, jak to je, řešíme, jakým postupem se 

dobereme odpovědi. Rozhodujeme se, zda se naše hypotéza potvrdila, vyvrátila nebo se nám nepodařilo 

nic prokázat. 

 

 

 

Téma měsíce říjen: Samostatnost – Olga Trachtová Hadáčková 

Téma měsíce září: Odvaha – Olga Trachtová Hadáčková 
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Protože vyšel začátek školního roku tentokrát na konec týdne, rozhodli jsme se těchto dvou dnů využít 

netradičně. Po slavnostním zahájení, na kterém jsme ještě byli načančaní, jsme se převlékli a přezuli do 

sportovního a vyrazili přes Počepice do Nechvalic. Zde nám bylo dočasným domovem zázemí Blanky 

a Míry Kaše. 

Přes Pivovarskou horu jsme do Počepic dorazili právě tak akorát 

na vyblbnutí před obědem. Poté nás čekal náročnější úsek cesty, 

na kterou jsme naštěstí nemuseli mít velkou zátěž v batohách, 

protože věci na spaní a další dny nám Míra přivezl autem. 

Po příchodu jsme využili velké zahrady plné nejrůznějších 

možností ke sportovnímu i relaxačnímu vyžití. Odpoledne přijeli 

někteří z rodičů, aby s námi strávili příjemné chvíle u táboráku. 

Nechyběla kytara, zpívání a opékání špekáčků. 

Pátek patřil centrům aktivit. Jde o takovou organizaci výuky, při 

které se děti rozdělí do týmů, ve kterých plní zadání 

v jednotlivých centrech, tedy na jednotlivých stanovištích. 

V běžné praxi je tento tým ustanoven na celý týden a prochází 

centry tak, že pracuje každý den v jiném. Za týden tak projde 

všechna centra. V našem zkušebním provozu jsme všemi 

připravenými centry prošli za jediný den. 

V centru Ateliér jsme skládali z různých materiálů obrazy 

z písmen slova NECHVALICE. Centrum Matematiky postavilo 

skupiny před otázku, kolik jakých kroků musí v mapě udělat, aby se dostali z jednoho určeného místa do 

druhého. Centrum Věda a objevy nabízelo možnost vybrat si jakékoli místo, to orámovat připraveným 

rámem a chvíli v tichosti pozorovat, co se tam děje. Centrum Psaní požadovalo společný zápis a zakreslení 

toho, co se členům týmu vybaví, když se řekne ´Nechvalice´. Pro centrum Čtení byly připraveny úryvky 

pověsti o nechvalickém a dublovickém zvonu. Bylo třeba poskládat příběh tak, aby dával smysl, doplnit ho 

vhodnými obrázky a vymyslet mu název. 

Odpoledne jsme si ještě zpestřili pohádkovou angličtinou, 

vycházkou do lesa, tvořením bunkrů a krmením husy. Páteční 

táborák už byl bez rodičů a nakonec sešlo i z plánované cesty za 

duchy, protože nás všechny přemohla únava z nabitých dní. 

V sobotu ráno jsme stihli ještě pobýt na zahradě, zazávodit si a 

pak už jsme se všichni těšili domů. Měli jsme co vyprávět! 

 

 

 

 

Adaptační pobyt v Nechvalicích – Olga Trachtová Hadáčková 
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Středa 12. října byla výjimečným dnem. Před sedmou hodinou ranní jsme se začali scházet na sedlčanském 

vlakovém nádraží. Vlakem jsme se pak přes Olbramovice přesunuli na pražské hlavní nádraží. Odtud jsme 

tramvají putovali na Křižovnické náměstí u Karlova mostu. Tady už na nás čekali domškoláci a naši 

průvodci, kteří pro nás měli připraveny dvě zajímavé 

aktivity. 

Nejprve jsme se spolu s nimi zaměřili na Karla IV. a 

jeho dobu, Karlův most, ale také zajímavé objekty, 

které jsou odtud vidět. Zkoumali jsme Viniční sloup a 

Staroměstskou mosteckou věž, dozvěděli se 

zajímavosti o Žofii, po které je pojmenovaný Žofín, 

který je odtud vidět. Svou pozornost jsme zaměřili 

také na sídla prezidenta, premiéra, vlády a 

parlamentu. Žáci byli rozděleni do tří skupin, přičemž 

za své správné odpovědi získávaly zlaťáky nebo 

diamanty. 

Děti překvapovaly svými znalostmi: Učitelky byly překvapené, že děti znají 

Marii Terezii a její vliv na náš dnešní život, naši průvodci byli překvapeni 

znalostí historie Bruncvíka. Na toho jsme se těšili zejména proto, že jsme si 

v pátek před naší cestou do Prahy prožili jeho dobrodružství v rámci 

literárně dramatické dílny. Po příchodu na Kampu jsme ještě vyslechli 

příběh domu U Obrazu Panny Marie, tedy příběh jedné pradlenky, a 

prozkoumali protipovodňová opatření. Pak už jsme se mohli pustit do druhé 

části našeho programu. 

Každá ze skupin si vybrala 

jednu z nás, učitelek, dostala 

mapu s úkoly a jejich pořadím 

a vydala se na pátrání po 

správných odpovědích. Viděli 

jsme bustu Jan Wericha, 

památný strom, mlýnské kameny, obří mimina Davida 

Černého, Žižkovskou věž, žluté tučňáky na Vltavě a další 

zajímavosti. 

 

Po vyhodnocení druhé části a spočítání bodů za část 

první jsme se obdařeni sladkou odměnou vydali zpět 

na Václavské náměstí. Zde jsme si došli na oběd do naší 

oblíbené Výtopny, tedy restaurace, kde přivezou jídlo i 

pití na stůl vláčky. Dobře posilněni jsme se už jen 

přesunuli na hlavní nádraží, odkud jsme plni zážitků 

vyrazili zpět do Sedlčan, za našimi blízkými. 

 

Výlet do Prahy – Olga Trachtová Hadáčková 
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Od začátku školního roku posílila náš tým Jája Trojanová, učitelka dramatického oboru ZUŠ Sedlčany. 

Každý pátek ráno přijíždí, aby s námi strávila zajímavou první hodinu. Tráví s námi i ranní kruh, po kterém 

se společně přesouváme do naší tělocvičny. 

Prvním tématem na mnoho týdnů se pro nás staly vysokochlumecké pověsti. Navazuje na ně i výtvarná 

výchova s Věrkou Dlouhou, ale o té zase příště. Dostali jsme se ale také například k Bruncvíkovi a 

dvouocasému lvu, kterého máme v našem státním znaku. Prožili jsme jeho souboj s drakem a zjistili, proč 

je jeho ocas dvojitý. 

Dozvěděli jsme se, že pod Vysokým Chlumcem má být tajná chodba, ve které je možná i poklad! Vydávali 

jsme se po patnácti smyšlených schodech do neprobádaného podzemí, kde na nás čekala různá 

dobrodružství. Pracujeme ve dvojicích i větších skupinkách, učíme se také spolupracovat všichni 

dohromady. Někdy se to daří více, jindy méně, neustále se zlepšujeme. 

Pracujeme s tajemnými předměty, hledáme indicie k pokračování příběhu. Přemýšlíme, jak mohli žít naši 

předci, jak si asi hrály děti před stovkami let. Porovnáváme, v čem měli život snazší dříve a v čem ho máme 

snazší my nyní. Různými aktivitami podporujeme naši spolupráci, empatii, vlastenectví, ale také poznání 

regionu a jeho minulosti. 

Učíme se pracovat potichu, věnovat si navzájem svou plnou pozornost, reagovat na signál. To všechno je 

pro nás velmi težké, protože jsme opravdu živá skupina. Někdy se nám daří více, jindy méně. Ale 

dobrodužství, která společně díky dramatickému pojetí aktivit prožíváme, nás posunují v naší práci 

neustále dál a postupně k sobě máme blíž a blíž. 

I pro nás jako pro učitelky je toto zajímavý čas, který trávíme s našimi žáky. Poznáváme se vzájemně jinak, 

než o běžných hodinách, posilujeme naše vztahy, můžeme pracovat na tom, na co ve výuce není tolik času 

a prostoru. Jsme opravdu rády, že pro nás tyto hodiny Jája Trojanová připravuje a že i my můžeme čerpat 

z jejích bohatých zkušeností. 

 

 

 

 

 

Literárně dramatické dílny – Olga Trachtová Hadáčková 
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7. listopadu – ZŠ – Pedagogická rada – hodnocení vzdělávání a výsledků vzdělávání za 1. čtvrtletí 

8. a 15. listopadu – ZŠ - Třídní schůzky formou tripartit 

10. listopadu – MŠ – Exkurze Mníšek pod Brdy 

11. listopadu v 11 hodin – všichni - Den veteránů 

15. listopadu v 15 hodin - Drakiáda 

25. listopadu – Adventní vystoupení před budovou městysu 

5. prosince – všichni – Mikuláš 

8. prosince v 15 hodin – MŠ – Vánoční tvoření pro rodiče a děti 

9. prosince – ZŠ – Tělocvična Krásná Hora nad Vltavou 

16. prosince – ZŠ – Vánoce ve skanzenu Vysoký Chlumec 

16. prosince – MŠ – Vánoční nadílka 

21. a 22. prosince – Vánoce ve škole 

22. prosince – MŠ – Předvánoční posezení 

 

 

 

Nákladní auto                

Mléčný výrobek              

Jídlo, část oběda                  

Číslovka              

Stavebnice               

Alkoholický nápoj               

Vesnice pod Vysokým Chlumcem                   

Zpráva                

Noční pták               

Známá potopená loď                  

 

 

Tajenka: ________________________________________________ 

Připravil Lukáš Chyle      Tajenka z minulého čísla: LASKAVOST 

Kalendář na listopad a prosinec 2023 

Křížovka 
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Omalovánka (od Terezy Kupcové): 

 

Najdi 5 rozdílů (Natálie Chylová): 

  

Našim nejmenším 
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MŮJ PRVNÍ DEN V LESNÍ ŠKOLCE 

 

„Od září budeš chodit do lesní školky“, řekla mi jednoho dne máma. Koukal jsem na ni svýma vykulenýma 

očima a představoval si, co by to tak asi mohlo znamenat. Brzy jsem na její slova zapomněl a šel si radši 

hrát s bagrem.  

Ale pak jsme jednoho dne jeli na velký nákup. Termoprádlo, softshellové kalhoty a bunda, teplá mikina, 

zateplené holinky, čepice a rukavice. K tomu ještě batoh, pláštěnka, láhev na pití a termoska.  

A druhý den ráno mě máma s tátou vzbudili, teple oblékli, dali mi dobrou snídani a čaj do lahvičky. A jeli 

jsme poprvé do té lesní školky. Popravdě? Vůbec jsem nevěděl, co mám čekat. Ani co je vlastně ta lesní 

školka.  

Když jsme přijeli, bylo tam už pár dětí, rodičů a 2 učitelky. Ale řekly mi, že jim nemusím říkat „paní učitelko“ 

ať je oslovuju jménem: Kačko a Martino. To se mi líbilo. Některé děti plakaly a nechtěly svojí maminku 

pustit domů, byl to pro ně úplně první den ve školce, ale já jsem dal mámě a tátovi pusu, zamával jim a 

šel prozkoumávat zahradu.  

Ten den svítilo sluníčko. A na zahradě se mi moc líbilo. Byly tam dva malé dřevěné domečky, jeden sud 

s lavičkami a stolkem a jeden velký domeček s postýlkami jako pro trpaslíky. Ale ten jsem měl možnost 

prozkoumat až později.  

Po chvíli jsem zaslechl zvuk píšťalky. Takovou příjemnou melodii. Šel jsem se podívat, co to znamená. 

Kačka hrála na píšťalku a naznačovala nám, abychom se k ní připojili. Sedli jsme si na koberec, ale hned 

jsme zas měli vyskočit na nožky a naučili jsme se pěknou básničku – o zemi, slunci a srdci. Teď už jí znám, 

jak svý boty. Úplně nazpaměť. Říkáme jí totiž každičký den: 

 

  Pod nohama pevná zem,  

  nad hlavou modré nebe.  

  Rukama tvořím celý den  

  a v srdci mám slunce, Tebe. 

 

Potom jsem společně s Kačkou zapálil svíčku a všichni jsme se navzájem pozdravili písničkou.  

Po sfouknutí svíčky jsme si umyli ruce, vzali si talířek a hrneček, a posadili se ke stolu, kde už jsme měli 

připravenou svačinu. Dosyta jsme se najedli, uklidili si po sobě a vyrazili na procházku. Nebyla to ale 

Lesní mateřská škola – Kateřina Hodysová a Martina Váchová 
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ledajaká procházka na nějaké hřiště poblíž, šli jsme totiž do lesa. Konečně jsem pochopil, co je vlastně ta 

lesní školka. Ona se vlastně ani tak moc neliší od té normální školky, kam jsem chodil, děláme úplně to 

stejné, jenom jsme mnohem víc venku a do lesa chodíme každý den. 

Šli jsme jen kousek od školky, ale našli jsme krásný les. Největší radost jsme měli ze spadlé klády, která 

nám posloužila jako skvělá houpačka. Prozkoumali jsme ten krásný kus světa skrz na skrz, našli jsme tam 

spoustu hub a jednoho skokana. Tomu jsme udělali domeček, aby to měl v lese hezký. 

Brzy byl čas vydat se zpátky. Nešli jsme zpátky do školky, ale do jídelny. U jídelny máme takovou malinkou 

šatnu, kam se vždycky úplně namačkáme a všichni se převlékneme. Jsme tam jako sardinky, ale vůbec 

nám to nevadí. V lesní školce se totiž učíme i tomu, že si dokážeme vystačit s málem. 

Po mačkanici v šatně jsme si řádně umyli ruce – mýdlem a teplou vodou. Dali jsme si výborný oběd, 

vykouzlili jsme hned několik úsměvů na tvářích paní kuchařek, Ivy a Vendulky, a vrátili se zpátky na školní 

zahradu.  

Na někoho už tady čekali jeho rodiče, ale já jsem tu byl hned první den do odpoledne. Byla to moje velká 

zkouška odvahy. Chvilku jsme si ještě hráli na zahradě, ale potom jsem zaslechl takový zvláštní, kouzelný 

zvoneček. Hned mi bylo jasné, že teď se půjde odpočívat. Konečně jsme se šli podívat do toho největšího 

dřevěného domečku, který na zahradě máme. Tady už jsme měli připravené postýlky s ovčí kožešinkou, 

vlastním polštářkem a dekou, nebo spacákem.  

Při poslechu pohádky jsem asi na chvíli usnul, protože když jsem otevřel oči, byl už čas na svačinu. Najedli 

jsme se zase venku.  

Po svačině už přišla máma a po cestě domů jsem jí celý ten svůj první den v lesní školce převyprávěl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Září a říjen se v lesní třídě nesl v duchu poznávání. Poznávání nového prostředí, nových dospělých, 

nových kamarádů ale také sama sebe. Do začátku jsme potřebovali notnou dávku odvahy – učitelé, 

rodiče a hlavně děti. S napětím sil se nám podařilo překlenout prvních pár dní a dál jsme plynuli ladněji. 

Teď už se necháváme nést bytím v přírodě, povídáme si, zpíváme si a říkadlujeme. Celý říjen jsme děti 

cíleně vedly k větší samostatnosti (zejména v sebeobsluze) a protože máme opravdu mladičký kolektiv 

dětí, budeme ve vedení k samostatnosti trpělivě pokračovat i v dalších měsících. Zároveň nám zima 

klepe na vrátka a tak, doufejme, již brzy budeme moct poprvé zatopit v kamnech a poděkovat lesu i za 

to, že nám dává teplo v nejtužších mrazech. Držte nám palce a ahoj v dalším čísle!  

Kačka s Martinou 
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První školní den začal netradičně. Ve čtvrtek 1. září jsme se společně se školáky a s LMŠ sešli na zahradě, 

kde za přítomnosti pana starosty, místostarosty a rodičů byl slavnostně zahájen nejen provoz nové lesní 

školky, ale i celý školní rok. 

Protože jsme nyní dvě třídy MŠ, pojmenovali jsme třídu, která je v budově školy, na Včelky. Dětem se 

tento název moc líbí. Do nového roku k nám v září přibylo 5 dětí, dalších 6  bude postupně přicházet 

v průběhu školního roku, po dovršení věku tří let. Noví spolužáci si zpočátku zvykali s menšími obtížemi. 

Dnes už chodí do školky s úsměvem. Někteří se těší na kamarády, jiní na svou oblíbenou hračku nebo na 

nové zajímavé aktivity. 

Třída MŠ prošla během prázdnin menšími úpravami. Byl dokoupen nový nábytek, abychom mohli dětem 

připravit centra aktivit, v kterých se začaly vzdělávat podle nového programu Začít spolu. Tento 

vzdělávací program nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou 

součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.  

Každé ráno čeká na děti a jejich rodiče ranní úkol, který je 

nedílnou součástí tohoto programu a na nějž se děti začaly brzy 

těšit. Nově mají děti také možnost samoobslužné svačinky -  

samy si mažou pečivo, nalévají si nápoje apod. Přinesou si vše 

na své místo ke stolečku a po jídle vše odnesou. Po odpoledním 

odpočinku máme tzv. průběžné svačiny, kdy děti svačí podle 

svých potřeb a obsluhují se také samy.   

Nový je i náš Školní vzdělávací program s názvem Cestička. 

Vytištěná podoba je k dispozici u vstupu do MŠ, nahlédnout do 

něj lze také na našem webu. 

Náš tým posílila i nová asistentka Iva Králová. 

 

 

 

Stejně jako  loni i letos pracujeme s kartami ctností. Na září 

jsme měli zvolenou první ctnost – ODVAHU. Jsme 

přesvědčeni, že ji svými činy naplnily všechny děti. Vždyť vše 

nové vyžaduje velkou dávku odvahy.  

Ani letos nevynecháme svátky a tradice. V září jsme si např. 

povídali o sv. Václavovi. Také jsme stříhali a lepili košíček 

s ovocem, chodili do lesa, kde jsme stavěli skřítkům domečky. 

Své anglické chvilky zahájila i Veronika Kolín, která si i přes 

své pracovní vytížení najde čas na naše nejmenší. 

 

Mateřská škola – Marcela Šeráková a Soňa Sedláčková 
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V říjnu jsme oslavili tradiční Havelské posvícení.  S dětmi jsme společně zadělali těsto na koláče a během 

dopoledne si je každý ozdobil náplní, která mu chutná. Naše koláčky nám pak upekly paní kuchařky, 

kterým moc děkujeme, protože nám vždy ochotně pomáhají. Druhý den jsme vystrojili posvícenskou 

hostinu a usedli k nazdobenému stolu. Na něm byly i další dobroty od našich skvělých maminek. Děti 

byly šťastné, že mohly vlastnoručně upečené koláče nabídnout kamarádům ve škole i v lesní školce.  

Ze ctností nás provázela SAMOSTATNOST. Jsme moc rádi, že se 

nám podařilo splnit mnohé úkoly samostatně. Bez pomoci se 

snažíme oblékat, obsloužíme se v jídelně a učíme se samostatně 

rozhodnout, v jakém centru aktivit chceme pracovat. 

V říjnu jsme začali pracovat ve skupinkách ve 

zmiňovaných centrech. Zkoušíme to jen dva dny v týdnu, aby si 

děti na změny pomalu zvykaly.  

Počasí bylo krásné a tak jsme trávili hodně času venku. Na 

zahradě jsme hrabali listí na zimní úkryt pro ježka, vyráběli na 

novém ponku různé výrobky ze dřeva, fantazie pracovala na 

plné obrátky. Také jsme se vydali do lesa na procházku a našli 

spoustu hub. Úlovek pak potěšil naše paní kuchařky. 

V průběhu října jsme tvořili z papíru, vyráběli podzimní strom, 

nebo jsme pekli štrůdl z jablek ze školkové zahrady. Vyzkoušeli 

jsme si, jak se dělá mošt, děti si samy připravily ovocný salát, na kterém si pak moc pochutnaly. 

V pátek 21. 10. jsme se školáky a lesní školkou vyrazili na společné Vlastenecké putování, kde děti plnily 

různé úkoly vztahující se k základním znalostem naší republiky. Na konci nás čekala odměna v podobě 

truhly s pokladem a spokojených dětí. 

Před podzimními prázdninami nás čekalo téma Sbíráme plody na poli. V rámci dvoudenního tématu 

jsme tiskali bramborovými razítky - výtvarně jsme jimi zpracovali zavařenou zeleninu ve sklenicích. Děti 

moc bavilo loupání kukuřice. Přebírali jsme různé druhy fazolí, poznávali jsme podle chuti různé plodiny 

z pole, naučili se písničku Čížečku, čížečku, zahráli jsme si na krtka a nakonec jsme si upekli brambory na 

ohýnku. 

Měsíc listopad u nás začal společnou akcí ZŠ, MŠ a LMŠ, kdy jsme v tělocvičně slavili Halloween. 

Ve středu 2.11. nás navštívila se svým programem paní Lenka Hamajdová. Děti si s ní zazpívaly a 

zatancovaly známé písničky. Hned následující den jsme se vydali autobusem do knihovny v Sedlčanech. 

Tam pro nás byl připravený program Rákosníčkův rybník, který se všem moc líbil. Děti se už nemohou 

dočkat, až si samy přečtou nějakou knížku. 

 

Hláška měsíce:  

Paní učitelka se ptá: „Jaké máme dnes počasí?“ Jiřík odpovídá: „Dneska máme poločasno.“  

Při výletu do knihovny sedí Domča s Ráďou v autobusu úplně vzadu. Autobus přibržďuje na zastávce a 

kluci se začnou smát. Ráďa povídá Domčovi: „Slyšel si, jak si ten autobus pčouknul?“  
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Fotogalerie – září, říjen a listopad v mateřské škole 
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Fotogalerie – září a říjen v Lesní mateřské škole 


