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Naše školka na jaře 2021 

    Konec února přinesl zprávu o uzavření škol a školek. Naše mateřská škola 

byla však na základě rozhodnutí hejtmanky pověřena zajištěním nezbytné 

péče o děti rodičů vybraných profesí. Ve školce se sešla velká a velmi 

nesourodá skupina dětí od dvou do sedmi let. Vyzkoušeli jsme si nové věci, 

pečovali o batolátka, snažili se dětem ulehčit pobyt v neznámém prostředí a 

zajistit náplň dne po dobu, co rodiče pracovali v nezbytných profesích.  

    Naše paní učitelky i tety a kuchařky skvěle zvládly provést děti náročnou 

situací.  Děti si tak pobyt v naší školce i podle zpětných vazeb od několika 

rodičů užily. 

     Vedle denní práce ve školce jsme se věnovali distančnímu vzdělávání 

předškoláků, které probíhalo v několika rovinách. Na každý týden byl 

připraven soubor doporučení, jak s předškoláky doma pracovat, a také úkoly 

na určité téma. Rodiče měli možnost najít úkoly v mailu, na webu nebo 

vyzvednout vytištěné na zahradě školky. Těšily nás všechny zaslané zprávy, 

videa nebo fotografie a pozdravy od dětí. Další nabídkou byla Školka na dálku 

po Skypu. Dvakrát týdně, ve středu a v pátek, měly děti možnost připojit se 

na Čtení do ouška a na pokračování poslouchat knížku „Anička a cirkus“.  

Mimo poslechu také rozebírali text, povídali si o pocitech, náladách a o ději 

knížky. Děti malovaly také obrázky, z nichž jsme pro rakovnickou knihovnu 

vytvořili koláž. Úterky a čtvrtky patřily interaktivním online lekcím, kdy vždy 

dvě paní učitelky připravily vzdělávací aktivity věnované různým tématům 

na cca 30 minut. Online setkávání pro nás bylo novou výzvou a zkušeností a 

velmi nás těšila aktivní spolupráce dětí. Velký dík patří rodičům za technické 

zajištění a spolupráci.  

    Pro všechny, kteří sledují naši stránku na Facebooku, jsme potom připravili 

Jarní maraton úkolů. Každý den jsme přinesli námět na nějakou činnost, 

nejčastěji výtvarnou nebo pracovní. Nechyběly také pohybové úkoly, čtení a 

vypravování pohádek, kuchařská výzva nebo fyzikální pokusy. Ohlasy dětí a 

všechny odpovědi nás těšily, vážili jsme si možnosti zůstat v kontaktu 

alespoň tímto způsobem. Velký dík tedy patří všem šikovným dětem a 

rodičům za společné plnění úkolů a zpětnou vazbu. 

    Osobní setkávání však nic nenahradí, proto věříme, že školka už pojede 

v běžném režimu. Všude je čisto, voňavo a naklizeno.  Dodržujeme všechna 

povinná opatření a držíme si palce. Tým školky V Lukách 
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ŠKOLNÉ – úplata za předškolní vzdělávání 
(týká dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání) 

Březen: 0,- Kč (500,- Kč již uhrazeno na účet školy, MŠ uzavřena) 

Duben: 360,- Kč (platí pouze děti vybraných profesí od 12.4.2021) 

Květen: 500,- Kč (nebude inkasováno – přeplatek 500,- Kč za březen) 

Červen: 500,- Kč (běžné školné) 

 

 

PLÁNOVANÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021 

(může se změnit dle aktuální epidemiologické situace) 

Naše škola při zajištění prázdninového provozu spolupracuje s MŠ Klicperova: 

1.7. - 23. 7. 2021 - provoz zajišťuje MŠ V Lukách 

26.7. - 6.8.2021 - provoz obou MŠ je přerušen 

9.8. - 27.8.2021 - provoz zajišťuje MŠ Klicperova 

30. a 31.8.2021 - provoz školy přerušen 

Důležité informace: 

Prázdninový provoz školy je omezen na dvě třídy. Školné činí 120,- Kč za každý 

přihlášený týden. Dítě je nutné písemně přihlásit do 31.5.2021, formuláře budou k 

dispozici v šatnách nebo na webu školy. Přihlášení dítěte Vás zavazuje k platbě. 

Instrukce k platbě včas dostanete, splatnost 15.6.2021. 

 

 

RADA RODIČŮ 
28. dubna proběhlo online setkání výboru Rady rodičů se zástupci mateřské školy, 

Janou Kovářovou a Radkou Bradáčovou. Shrnuli jsme posledních dva školní roky, 

na jejichž průběh měla negativní dopad epidemiologická situace, která měla  

za následek výrazné omezení jak aktivit ve spolupráci s rodinou, tak i v rámci celé 

školy. Z těchto důvodů školka plánuje se od září 2021 na spolupráci s rodiči více 

zaměřit a akce podle možností postupně obměňovat, byly diskutovány různé 

možnosti a návrhy (zahradní akce, dílničky, návštěvy rodičů ve třídách, sobotní 

výlety a další).  K tomuto plánu oceníme aktivní účast Rady rodičů, stále hledáme 

nové členy a aktivní rodiče, kteří se budou podílet na přípravě, organizaci  

a realizaci akcí.   

Děkujeme tímto Radě rodičů za jejich podporu, především předsedkyni Lucii 

Balíkové, se kterou se také loučíme, a od září přivítáme místo ní dalšího 

případného aktivního předsedu.  
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OKÉNKO 

SKUPINA ZAJÍČKOVÉ 
Na začátku měsíce jsme  
se rozloučili s distanční 
výukou a do školky se mohli 
vrátit předškoláci. Mezi 
Zajíčky přišli i někteří 
kamarádi ze třídy Medvídků. 
I když jsme ještě nemohli 
odložit zimní bundy, tak 
jsme si povídali o přírodě,  
o hospodářských zvířatech, 
jejich mláďatech  
a o návratu tažných ptáků  
z teplých krajin. Děti si ve 
školce stihly vyzdobit 
nástěnky, zasadily napučený 
kaštan, vyrobily si hnízdo 
pro ptáčky, které jim dalo 

hodně práce. Ve čtvrtek 22. dubna naše Země slavila svátek a my jsme si s dětmi 
připomněli, jak pečujeme o naši planetu a jak jí můžeme chránit. Vysvětlili jsme si, kdo je 
to ekolog a co používá za pomůcky ke své práci. Tím jsme došli k rozhovoru o ohrožených 
zvířatech, globálních problémech, o nedostatku vody, která v některých zemích není 
vůbec samozřejmostí. Povídali jsme si o koloběhu vody, jak se z dešťové vody stane voda 
pitná. Paní učitelky Týnka, Dorka a Verča. 
 

SKUPINA MEDVĚDI 

I když měsíc duben bývá 

obvykle teplejší, tentokrát nás 

studené počasí nechce opustit.  

I tak si děti ve skupině Medvědů 

povídaly o prvních teplých 

paprscích sluníčka. Dozvěděly 

se, které rostliny a květiny 

sluníčko probouzí jako první,  

a jaké změny v přírodě 

s příchodem jara nastávají. Jaro 

a jarní kytičky také malovaly, 

experimentovaly s barvou, 

přičemž ve dvojicích vytvářely 

krásné barevné obrázky. 

Naučily se jogínskou sestavu 

Pozdrav slunci, při které nejen pozdraví sluníčko, ale i si pěkně protáhnou a posílí tělo. 

Děti také nezapomněly na svoji planetu a 22. 4.  oslavily její svátek, Den Země. Připomněly 

si, jak je pro nás důležitá čistá příroda a jak se o ni starat, povídaly si o ohrožených druzích 

zvířat, ale i jak třídit odpadky. V závěru měsíce si trochu zaskotačily při oslavě čarodějnic. 

Celý měsíc nezapomněly chodit na procházky do přírody, kde si stavěly domečky pro 

skřítky, pohybovaly se v lesním terénu a hrály různé pohybové hry. Paní učitelky Pavla, 
Iva a Vlasta. 
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SKUPINA KOČIČKY 

 

 

Měsíc duben se u Kočiček nesl v duchu řemesel 

a byl ve znamení probouzející se přírody,  

a pobytu venku již v příjemnějších jarních 

teplotách. Duben děti začaly profesí “Zedníka”. 

Postavily vysoké zdi z různých stavebnic  

a vyzkoušely si výtvarné techniky otisku, trhání 

a muchlaní papíru. Skupinovou prací byla 

stavba malého domečku z pravých cihliček, 

který ozdobil naši šatnu. A aby domeček 

nezůstal prázdný, tak jsme jej doplnili 

nábytkem, který nám představilo další řemeslo 

– “Truhláře”. Ukázali jsme si s dětmi, jak takový 

truhlář pracuje a následně si vyzkoušeli školní 

kufřík pro malé kutily. Dále jsme si ukázali 

povolání “Hodináře”, učili jsme se časové 

pojmy, ukázali jsme si různé druhy hodin  

a vyrobili papírové náramkové hodinky. 

Povolání “Zámečníka” bylo také zajímavé. Děti 

si připomněly práci se šablonou a tuší. Dále pak následovala méně známa řemesla jako“ 

Řezník”, který se nám postaral o vepřové masíčko (prasátka) a” Kominík”, který přinesl 

štěstí. V rámci cvičení s kominíkem si děti přiblížily cvičení se žebříkem tzv. plyometrii. 

Holčičkám se tento měsíc nejvíce líbila povolání: “Kosmetičky, Manikérky a Pedikérky”. 

Mohly si vyzkoušet co obnáší vykonávat tuto profesi a co vše je k tomu potřeba. Odměnou 

pro děti bylo namalování obličeje různými motivy. Poté jsme si zahráli na “Kadeřníka”  

a “Holiče”, kdy jsme zdokonalovali techniku stříhání, rozfoukávali barevné kapky brčkem 

a ukázali jsme si správnou péči o naše vlásky. 22. dubna jsme oslavili “Den Země”, 

popovídali jsme si o významu tohoto svátku, a jak můžeme chránit naši planetu. Závěrem 

byla výtvarná práce naší Země, kdy děti otiskly prsty a obkreslovaly ruce. Procházky  

a pobyt na školní zahradě byly již příjemnější. Pozorovali jsme první jarní květiny, hmyz, 

ale i mláďata kachen v blízkosti potoka, a začali jsme stavět hrady a domečky z písku nebo 
využili školní průlezky. Paní učitelky Káťa a Lenka. 
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ÚKOL NA MĚSÍC KVĚTEN 
Jaro je v plném proudu a začínají se objevovat první motýlci. Spoj černou tužkou 
jejich tečkovaná křídla i listy květiny a poté je barevně vybarvi. 

 

 
Jméno: ........................................................................................................Třída: .................................................. 

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.5.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


