Albrechtícek
Měsíčník

Září 2020

Všechny děti i rodiče vítáme v novém školním roce.
Snažíme se být s vámi v úzkém kontaktu a pružně řešit provozní i organizační záležitosti.
Internetový měsíčník „Albrechtíček“ informuje o aktuálním dění, zajímavostech a novinkách
v naší školce. Je naším přáním a snahou, aby si děti všechny aktivity a bohatý program v naší
mateřské škole i v tomto nelehkém roce, kdy všichni řešíme výskyt nákazy COVID-19, užily.
Všem rodičům připomínáme dodržování bezpečnostně-hygienických opatření vydaných MŠMT
– tyto pokyny máme pro rodiče vyvěšeny na našich webových stránkách a na nástěnkách
jednotlivých tříd.
Připomínáme všem, že dle pokynu ministra zdravotnictví je pro rodiče přivádějící své dítě
do MŠ povinné mít nasazené roušky.
.

Ve třídě Medvíďat jsme společně
s plyšákem medvídkem Míšou
přivítali nové děti. Postupem
času jsme si zvykli na režim,
pravidla MŠ a seznámili jsme se
s hračkami a vybavením zahrady.
Medvídek Míša děti celý den
provází. Každé ráno ho společně
probudíme písničkou, společně
si zacvičíme, něco vytvoříme a
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na konci dne medvídka uložíme písní ke spánku.
Naše nové děti jsou velice šikovné, zapojují se do činností a rády se učí novým básničkám
i písničkám.
Během dne učitelky děti podporují k samostatnosti při oblékání, stolování a sebeobsluze.
Všechny dělají velké pokroky nejen v sebeobsluze, ale i v postupné adaptaci na prostředí
mateřské školy.

Do naší třídy nastoupily první den téměř všechny přihlášené děti. Bez slziček se to,
samozřejmě, neobešlo. S pomocí Červené Karkulky jsme se seznamovali, učili se znát svoji
značku a jména kamarádů. V ranním kruhu jsme si nastavili třídní pravidla, zatím nožičkové,
ručičkové a srdíčkové. Děti začínají
chápat

režim

dne

ve

školce.

V pohybových aktivitách jsme se
seznamovali s možnostmi našeho těla,
co

všechno

dovedeme.

Vyzkoušeli jsme malbu vodovými
barvami, vyzdobili si 'Naši školičku'
lepenými

dekoracemi,

kombinovanou

technikou

ježků,

maminkám

natiskli

vyrobili
obrázek
knížku

a seznámili se s prací s modelínou.
Od třetího dne chodíme na procházky,
snažíme se udržet zástup ve dvojicích,
dodržovat pořadí a vzájemně na sebe
čekat. Už se umíme i dívat kolem sebe.
Na zahradě se naše děti kontaktují
s dětmi z ostatních tříd a užívají všech herních prvků. Zahráli jsme si známé pohádky – Mášenka
a medvěd, O Koblížkovi, O Červené Karkulce, O Budulínkovi, O oříšku, který mluvil. Děti se učily
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ukládat hračky, zacházet s nimi a dělit se o ně.
Máme z pokroků dětí radost a přejeme si, aby ta radost byla vzájemná. Také si přejeme, aby se
naše spolupráce s rodiči vyvíjela k oboustranné spokojenosti.

Ve třídě Berušek se na začátku září přivítaly
děti z bývalých Kuřátek, Medvídků a nově
příchozí tři děti. Melodickými popěvky si
děti připomněly svá jména. Dále jsme si se
smajlíky ukázali, jaká pravidla budeme
dodržovat, jak se k sobě budeme chovat,
aby nám bylo spolu dobře.
Zpíváme

písničky,

hrajeme

hry,

říkáme

pracujeme

si

básničky,

s výtvarnými

materiály. Byli jsme i na výletě v ZOO Chleby.
Tam děti pozorovaly domácí i cizokrajná
zvířata a v druhé polovině dne si hrály v
centru průlezek u ZOO. Velká většina dětí má
již dobrou průpravu z nižších tříd, a tak jim
nedělá

problém

zvládnout

různorodou

činnost ve třídě Berušek a nás učitelky to
baví.

Ve třídě Včeliček jsme započali školní rok, sešly se zde děti ze třídy Kuřátek a Berušek. Společně
jsme se 14 dnů seznamovali a potom jsme se přestěhovali do Pralesa, kde budeme do 23. října.
Děti si zde hned zvykly a moc se jim tu líbí. Je to pro ně taková školka v přírodě. Děti si venku
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hrají s přírodninami, využíváme tak vše, co nám areál Pralesa nabízí.
Tento měsíc prožíváme společně Svatováclavskou slavnost, která je spojena s poděkováním
za úrodu. Tímto děkujeme rodičům za ovoce, které s dětmi poznáváme všemi smysly. Děti
na mechanickém struhadle
krouhají jablíčka a také je
ochutnávají. To, co nesnědí,
sušíme jako křížaly na zimu.
Vyrábíme si ovocné saláty,
lisujeme
a

učíme

a

písničky.

hroznové

zakončili

se

víno

básničky

Slavnost

jsme

Svatováclavskou

hostinou.

Po prázdninách jsme se sešli s dětmi ve třídě Lvíčat. Přivítali jsme se na koberečku svolávací
písní a začali si vyprávět zážitky z léta. Postupně jsme se seznámili s kamarády a s novými
učitelkami. Učili jsme se nová pravidla třídy, která nám pomohou se navzájem respektovat, být
k sobě ohleduplní, poznávat sebe i druhého, umět vyjádřit své pocity a přání.
Během školního roku se děti
budou

připravovat

na

úspěšný start do prvních tříd
ZŠ. Cílem je naučit děti
samostatnosti a být sám
sebou. K tomu nám pomáhá
hra s písmenky, hláskami,
poznávání nových slov v
četbě a o čem pojednává děj.
Učíme se loga aut, básničky,
písničky, rozdělujme slova na
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slabiky, rytmizaci, cvičíme, hrajeme pohybové hry. Dbáme na dodržování hygienických návyků,
obzvlášť v době Covidu19. Správné držení tužky, příborů a stolování neustále pilujeme.
V druhé polovině měsíce jsme byli na výletě v ZOO Liberci, počasí nám přálo. Viděli jsme
spoustu cizokrajných zvířat a pan průvodce nám řekl zajímavé informace o chovu zvířat.
V posledním zářijovém týdnu nás Babí léto přehouplo do podzimu, ten jsme přivítali písní
„Podzimku“ a pověděli si, co se děje v přírodě. Konec měsíce jsme si ještě užili na výletě na
zámku Sychrov.

V průběhu září jsme poznávali nové kamarády a seznamovali se s novými pravidly ve třídě
Žirafek. Procvičujeme držení příboru – někteří ještě zápasíme J, dáváme si pozor na správné
držení tužky a na správné sezení u stolu. Povídali jsme si o čtvero ročních obdobích a hlavních
znacích podzimu. Známe dny v týdnu a procvičujeme měsíce. Začínáme dělit slova na slabiky,
určujeme počet slabik ve slově a procvičujeme začínající písmeno ve slově.
Zpíváme si podzimní
písničky a recitujeme
si

básničky,

které

předvedeme

„snad“

na vánoční besídce,
jestli situace dovolí.
Vyrábíme z keramické
hlíny

pro

v naší

školce.

Děti

práce

moc

baví.

Ovšem

jarmark

největší

úspěch měla návštěva ZOO Liberec a zámku Sychrov. Fotky z těchto výletů a jiných činností dětí
jsou k nahlédnutí na webových stránkách MŠ.
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Na základě podkladů od svých kolegyň zpracovala ředitelka MŠ Lada Leiblová.
Na další vydání našeho měsíčníku se můžete těšit začátkem listopadu. Jakékoliv náměty
a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové na email
leiblovalada.msalb@seznam.cz
Lada Leiblová, ředitelka MŠ
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