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NAŠE ŠKOLKA 

 

 

 

Mateřská škola ve Zlonicích byla otevřena v roce 1929 a sloužila jako opatrovna 

pro děti místních občanů, kteří si uvědomovali důležitost předškolního zařízení 

v obci. K uctění našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka byla nazvána 

„Masarykovou dětskou školkou“. 

Děti jsou do školky přijímány dle stanovených kritérií, které najdete na našich 
webových stránkách – www. mszlonice.cz.  
Zde naleznete i náš školní vzdělávací program, který se jmenuje 
 „U NAŠÍ JABLOŇKY“. 
 
Máme celkem 3 třídy – BERUŠKY, MOTÝLKY A VČELKY. 

Uspořádání tříd: 

1) Třída Berušky (3-4 roky) – 15 dětí (paní ředitelka Veronika Chodová, DiS. 

a paní učitelka Bc. Simona Kopecká) 

2) Třída Motýlci (4-6 let) - 23 dětí (paní učitelky Václava Teimlová a Dana 

Košťálová)  

3) Třída Včelky (4-6let) – 24 dětí (paní učitelky Zuzana Procházková DiS., 

Andrea Fűrstová a asistentka pedagoga Martina Ottová) 



ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Všichni jsme se po prázdninách už těšili, až se vrátíme do školky a začneme 

nový školní rok plný zábavy, učení a zážitků.  

Děti, co k nám už chodily, zvládly vše bez problémů. Moc se těšily po 

prázdninách na své kamarády a někteří také do nové třídy.  

Paní učitelky si s dětmi povídaly o zážitcích z prázdnin, naučily se novou 

básničku na přivítání a také si zacvičily jógu. Novým dětem se snažily 

s láskou co nejvíce pomoci v adaptaci.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

 

 



 

VENKU JSME RÁDI 

 

Ven se snažíme chodit za každého počasí. Ve školce zůstáváme jen v případě 

inverze nebo velkého mrazu. Déšť nám ale vůbec nevadí. Naopak rádi si 

vezmeme pláštěnky, gumovky a hurá ven!  

Pobyt venku se snažíme vždy přizpůsobit počasí. Chodíme na procházky po 
okolí MŠ , na nádraží, k rybníku , na náměstí , pozorujeme okolí, přírodu a 
povídáme si o bezpečnosti.  
U školky máme i krásnou zahrádku s mnoha herními prvky. Takže i tam jsme 
často.  
 
 

AŤ JE TEPLO NEBO ZIMA, 

VENKU JE NÁM VŽDYCKY PRIMA. 

 

Podzim nás baví 



 

Sběr kaštanů 

 

 

                             

Motýlci sklízí jablíčka z naší jabloňky 

 



BREPTÁLEK 

V naší mateřské škole máme v tomto školním roce jednu novinku, a sice 
kroužek logopedické prevence „Breptálek“. Zapsaných je 12 dětí a kroužek vede 
paní učitelka Dana Košťálová, absolventka akreditovaného kurzu „Logopedický 
asistent“, pořádaného Národním pedagogickým institutem Praha. 

Všechna cvičení probíhají formou hry, pro děti jsou zábavná a mají je rády. 
Využíváme při nich i znalosti a zkušenosti dětí z domova i z jednotlivých tříd 
mateřské školy, děti se vzájemně doplňují, motivují a inspirují. Výhodou je také 
menší počet dětí, a to zejména pro ty, které se ve větším kolektivu ostýchají 
nebo nedovedou prosadit. 

 

 

 

 

 

Hlavní cíle logopedické prevence: 

- rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

- osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní 

- rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí 

- zaměřit se na rozvoj slovní zásoby a odstranění komunikačních barié 

- osvojit si správné dechové a artikulační návyky 

- zařazovat cvičení na rozvoj paměti, myšlení a fantazie 

- cvičení na rozvoj fonematického sluchu, cvičení na rozvoj grafomotoriky 

 

 

 

 

 

 



Všechny tyto cíle jsou plně v souladu s RVP pro mateřské školy. K jejich plnění používáme v 

kroužku nejrůznější formy a metody: 

Gymnastika mluvidel 

· tváře –výrazy obličeje, usmívat se, mračit,...procvičovat hybnosti rtů 

· rty -stahování koutků rtů –vpravo, vlevo, rty lehce od sebe, rty u sebe,... 

· dolní čelist –při zavřených ústech –vysunout čelist vpřed x vzad, doprava x doleva 

· hybnost jazyka (olizování se, vyplazování jazyka…) 

Dechová cvičení 

· foukání do různých směrů –nahoru x dolů, doleva x doprava, rovně 

· pomalý nádech, dlouhý výdech, různá tempa dýchání 

· foukání do lehkých předmětů, nafukování balónků, bublifuk… 

Artikulační cvičení 

· slova opakujeme jako ozvěnu 

· práce se zrcadlem 

· napodobování 

Sluchová cvičení 

· rozeznávání nejrůznějších zvuků v okolí 

· sluchové hry 

Rozvoj fonematického sluchu 

· rytmizace –básniček, říkadel s vytleskáváním 

Zrakové vnímání 

· rozdílnost v odstínech barev, přiřazování, velikost předmětů –třídění 

Hrubá motorika 

· pohybové hry 

· balanční cvičení 

Jemná motorika 

· rozvoj grafomotoriky a kresby, pohyblivost prstů 

 

 

 



KERAMIKA 

 

V letošním roce máme opět kroužek keramiky od Ostrova Slaný, který vede 

paní Mgr. Lenka Geringová. Je určen pro děti od 4 do 6 let. 

Děti se na něm učí základy práce s keramickou hlínou a glazurou. Rozvíjejí 

jemnou motoriku a také manuální zručnost hravou a veselou formou. A jako 

bonus si odnášejí domů krásné výrobky.  

V prvním pololetí děti vyrobily celkem 5 výrobků. 

 

 

 



SPOLEČNÉ ODPOLEDNE S RODIČI 

A LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

 

Ve čtvrtek 3.11. 2022 u nás ve školce proběhlo společné odpoledne s rodiči na 

školní zahradě. Venku bylo připravené menší občerstvení od rodičů a 

zaměstnanců MŠ.  

V zahradním altánku byly tvořivé dílničky. Děti si mohly vyrobit třeba netopýra 

nebo strašidlo z papíru.  

Pohyb je ale také potřeba. Takže byl připravený i strašidelný slalom s hodem na 

klobouk. 

A co by to bylo za podzim bez dýní? To by přece nešlo, takže hurá na dlabání. 
Rodiče s dětmi nám vytvořili krásné a strašidelné dýně, které jsme pak vystavili 
před školkou. 
Dokonce nám ani nevadilo, že byla celkem zima. Odpoledne nám při společně 

stráveném času strašně rychle uteklo.  

Akci jsme nakonec zakončili básničkou ,, Můj malý broučku“ a písničkou ,,Včelí 

medvídci – Na políčku “. A pak jsme se vydali na lampionový průvod po okolí 

MŠ. Lampiony zářily do všech stran a děti byly nadšené.  

 



 

 

 

                  

 

 

 

 



Divadelní představení v MŠ 

 

 

Do naší školky jezdí pravidelně různá divadélka. Během prvního pololetí jsme 

měli 3 představení – Čtvero ročních období, Cecilka a Adventní povídání.  

Dětem se představení vždy moc líbí a je to velmi milé zpestření našeho 

dopoledne.  

 

 

 

 



Ukázka výcviku pejsků- psí asistence 

 

V listopadu k nám do školky dorazila velmi milá ,,chlupatá“ návštěva. Přišla se 

na nás podívat paní Hana Srbková se svojí fenkou Cikorkou (Bernský salašnický 

pes). A rozhodli se, že nám ukážou, co vše už umí a povypráví dětem něco o 

výcviku. 

Děti si pak mohly zkusit pár povelů a samozřejmě se i pomazlit. Byla to moc 

milá návštěva a my ještě jednou moc děkujeme za ukázku a seznámení 

s Cikorkou. 

 

                         

 



Vánoční setkání s rodiči 

 

Začal nám advent a my jsme se rozhodli, že znovu uspořádáme jedno hezké 

odpoledne s rodiči a dětmi v naší školce.  

Ve čtvrtek 1.prosince tedy proběhlo ,,Vánoční setkání“ . Program začal od 16:00 
hod tvořivými dílničkami ve třídách Motýlků a Včeliček. Vyráběla se vánoční 
přáníčka a svícen z jablíček.  Poté jsme se přesunuli na zahrádku, kde měly děti 
připravené pro rodiče vystoupení - ,,Vánoční pohádku“ . Pohádka se dětem 
moc povedla, měly vyrobené rekvizity a na piano je doprovodila paní učitelka 
Danuška. Děti měly za úkol vyrobit nebo přinést jednu vánoční ozdobičku. Po 
skončení pohádky děti společně ozdobily stromeček svojí vánoční ozdobičkou. 
Zakončení bylo u altánku, kde byly vyrobené krásné jesličky a všichni ještě 
společně zazpívali vánoční koledy. 
 
 

 
 

 



                 

 

 

 

 



Výlet – Hvězdárna Slaný 

Dne 7.12. jsme navštívili s dětmi Hvězdárnu Jaroslava Trnky ve Slaném. Děti 

nejprve shlédly astronomický pořad ,,Povídání o Sluníčku“ . Kde zjistily proč se 

střídá DEN a NOC, co je vlastně slunce a jak je doopravdy velké. Následovalo 

povídání s paní hvězdářkou o tom, co děti viděly v dokumentu.  

V závěrečné fázi jsme se všichni podívali do kopule hvězdárny, kde děti zaujal 

velký otočný dalekohled, který umožňuje pozorování v libovolném směru.  

 

 

 



 

 

 

                      

 



Vánoční čas ve školce 

 

Na začátku prosince k nám do školy přišel Mikuláš. Přivedl s sebou milé andílky, 

ale i zlobivé a veselé čertíky. Děti řekly básničky a dostaly od Mikuláše balíček 

plný dobrot. 

Během prosince navštívili předškoláci ZŠ Zlonice. Podívali se, jak to tam vypadá 

a vyrobili si tam ozdobičky na 3D tiskárně. Také jsme se byli všichni podívat na 

vánočním koncertě. 

V průběhu měsíce jsme vyrobili spoustu vánočních obrázků a ve školce si 

vánoční čas moc užili. Škoda jen, že byla velká nemocnost a ve školce nás bylo 

opravdu málo.  

Dokonce nás přišel navštívit i Ježíšek a nadělil do každé třídy nové vzdělávací 

hračky a pro každého malou drobnost domů. Děti měly velkou radost. 

 

 

Mikuláš ve školce 



 

 

Koncert v ZŠ 

 

 

Návštěva ZŠ- předškoláci 

 

 



 

Vánoční tvoření 

                        

Vánoční nadílka 

 

 

 



Výlet na představení do Slaného 

 

V pondělí 9.1. jsme jeli autobusem na představení pana Honzy Krejčíka, které 

bylo v kině Slaný.  

Cesta utekla rychle a představení se dětem moc líbilo. Pan Krejčík umí děti 

zaujmout. Byla to velmi veselá show a děti se moc nasmály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


