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Albrechtícek 
Měsíčník                  ČERVEN  2021 

 

 

Poslední měsíc před prázdninami byl opět nabitý událostmi. Nejvýraznějšími akcemi měsíce 

byla oslava MDD na školkové zahradě a vystoupení Vandy a Standy s pasováním předškoláků 

na školáky. Tato akce se letos z epidemiologických důvodů výjimečně konala jen pro nejstarší 

děti. Všechny děti si pak užily celodenní výlety. 

 

 

 

 

 

Měsíc červen byl pro třídu Medvíďat ve znamení zážitkových akcí a výletů. Odstartovali jsme 

oslavou dne dětí plným soutěží na školní zahradě. Děti byly moc šikovné a vysloužily si 

zmrzlinovou odměnu. 

Týden poté jsme se vydali na celodenní výlet do ZOO Chleby. Počasí nám přálo, nálada byla 

skvělá, a tak jsme prožili krásný den. Děti měly možnost pozorovat řadu zvířat zblízka  

a poslechnout si zajímavý výklad paní průvodkyně. Nakonec si všechny děti pohrály na velkém 

hřišti plném herních prvků. Celý 

výlet se nám vydařil, děti byly 

nadšené a odnesly si spoustu 

poznatků a zážitků.  

Poslední akcí měsíce června byl 

Cirkus Pepíno a jeho 

představení s pejsky. Děti byly 

nadšené, domů si každý odnesl 

pozornost ve formě balónku. 

Teď už se všichni moc těšíme na 

prázdniny. 
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V měsíci červnu jsme se věnovali tématu "Co už umím". Hned 1.den při oslavě svátku MDD si 

děti při mnoha soutěžích na zahradě vyzkoušely svoji obratnost, mrštnost, postřeh a rychlost. 

Za to byly odměněny nanukem, diplomem a pochvalou. Ve třídě jsme se též věnovali tělu při 

hrách "Malý človíček vám předvede...", učili se pochodovat na písničky "Jak se chodí do světa", 

"Zítra jedem do ZOO", jezdili ve vázaném zástupu při hře "Vláček", všelijak se natahovali  

a ohýbali když "Kuba řekl", překážkovou dráhu jsme vylepšili nově zakoupenými dotykovými 

deskami a čtyřbarevnými lany.  

V rámci projektového dne jsme 

vyjeli do ZOO Chleby, kde se 

nám moc líbila nejenom zvířata, 

ale i hezké prostředí a hlavně 

ohromné hřiště s mnoha herními 

prvky. 

Povídali jsme si o knihách, 

vystavili si ty nejoblíbenější, 

četli podle obrázků a skládali 

vlastní příběhy.  

Zahráli jsme si divadlo "O zaječí 

škole" - o slušném chování a o kouzelných slůvkách a máme radost, že je děti (někdy sice až 

na vyzvání) umějí používat. 

V podtématu Země jsme rozlišovali barvy a seznámili se s několika národnostmi. Hráli jsme 

hry "Čáp ztratil čepičku", "Čáp a žabka", opět pochodovali tam i zpět, naučili se písničku  

s použitím vyrobeného dalekohledu "Co slunce vidí" a hráli si na námořníky. Grafomotoriku 

jsme procvičovali jak hrou, tak záznamem při básničce "Žížalička lezla líně". Nezapomněli 

jsme ani na tatínky. K jejich svátku i k jejich překvapení děti vyrobily dárek. Doufejme, že se 

líbil. Do školky také zavítal Cirkus Pepíno a rozesmál celou školku svými veselými kousky  

s pejsky. 

Na procházkách jsme poznávali stromy, květiny, brouky, na zahradě jsme si užívali herních 

prvků, pískoviště a koloběžek vodního světa.Dodržovali jsme pitný režim, bezpečnost  

při pohybu mimo školku i s užitím reflexních vestiček. Třídu nám zdobí vlčí máky, motýlci, 
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dalekohledy a obrovská slunce.Oslavili jsme 4. narozeniny u mnoha dětí a mnoho dětí také 

dostalo neštovice. Přejeme jim zdárné uzdravení, s některými se v naší třídě uvidíme  

i o prázdninách. 

 

 

 

 

 

Konec školního roku si děti prima užily. Snad si trochu vynahradily nepodařený rok 

poznamenaný Covidem. Nahrálo nám pěkné počasí na výletech i při pobytu na zahradě, kde si 

děti užívaly hraní s kamarády a zasoutěžily si ke dni dětí. 

Výlet do ZOO byl skvělý, děti si pochutnávaly na svačinkách z domova, které jim vzorně rodiče 

nachystali, se zaujetím pozorovaly zvířátka např. páření želv, nebo honičku vyder. Děti se 

vydováděly v dětském koutku na náročných průlezkách.  

Taktéž výlet na zámek 

Mělník měl u dětí úspěch. 

Děti byly zvídavé a pružně 

reagovaly na otázky paní 

průvodkyně. Svačily  

v zámecké kavárně, 

obědvaly na náměstí  

u fontány a zaskotačily si na 

hřišti Rákosníček. 

Všem rodičům a dětem 

přejí krásné léto učitelky 

Bohunka a Jana. 

 

 

 

 

 

Na počátku měsíce června jsme společně se třídou Berušek navštívili zámek Mělník. Nemohli 

jsme samozřejmě vynechat nádherný výhled na soutok Labe s Vltavou. 

Dále jsme pokračovali v započatém projektu "Velká motýlí zahrádka". Děti pozorovaly deset 
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housenek, které každým dnem rostly, až se postupně zakuklily. Až na jednu, které to trvalo déle. 

Sotva se poslední zakuklila, tak se z první kukly vylíhnul motýl, který dostal jméno "Srdíčko". 

Asi za dvě 

hodiny se 

vylíhl další 

motýl, kterého 

děti 

pojmenovaly 

"Skřítek". To se 

stalo v pátek a 

během víkendu 

se vylíhli ostatní motýli. Až na jednoho, kterému se nepodařilo z kukly dostat a zemřel. Děti 

mu daly jméno "Smutňásek – Chudinka" a společně jsme ho pohřbili na zahradě. 

Děkujeme rodičům za každodenní přísun sladkého ovoce pro motýly. Díky tomu jsme mohli 

několik dní pozorovat devět motýlů, které jsme za slunečného počasí vypustili do přírody. Děti 

se moc těší na prázdniny. 

  

 

 

      a 

 

 

Červen jsme otevřeli 

oslavou MDD. Děti si užily 

na školní zahradě soutěže a 

hry a na závěr si 

pochutnaly na mražené 

pochoutce. Náš pobyt na 

školní zahradě nám 

zpříjemňují krásné vzrostlé 

stromy a pítka, která  

v tento čas hojně 

využíváme.  

Další slavnost, tentokrát i s rodiči, si děti užily při pasování na školáka, kde si mohly zatančit 
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za doprovodu hudebního dua „Standa a Vanda“. Na památku dostaly knihu a tričko. 

Celodenní výlet na zámek Mělník byl dalším zpestřením červnového programu. Děti si 

prohlédly interiéry zámku. Některé již věděly, které řeky se v Mělníku stékají. Z vyhlídky  

na soutok jsme pokračovali 

do malého parčíku pod 

zámkem, kde jsme se mohli 

proběhnout, nasvačit, 

odpočinout a užít si volna.  

Ve školce jsme se mohli 

naposledy radovat s 

klaunem Pepínem a jeho 

pejsky, protože většina z 

nás již odchází do ZŠ.  

Ani v červnu jsme však 

nezaháleli a stále jsme se 

připravovali na školu, povídali si o knihách a pohádkách, o světadílech. Dnes již víme, co je to 

ekologie. Umíme básničky a písničky a také cvičit jógu.  

Pracovní listy pro rozvoj logického myšlení, matematických představ, grafomotoriky, dělení 

slov na slabiky, určování počátečních a konečných hlásek ve slově aj. se pro nás staly denní 

samozřejmostí. 

Minulý měsíc měly svátek maminky a nyní v červnu jsme vyráběli košili s kravatou pro tatínky.  

V mateřské škole jsme si vytvořili kamarády a doufáme, že se s nimi budeme setkávat  

i v základní škole. 

 

 

 

 

.  

 

 

Letos v létě nás čeká dlouho plánovaná rekonstrukce zahrady. Na tento projekt naše mateřská 

škola získala dotaci z dotačního programu Praha – pól růstu ČR. Plánované ukončení 

rekonstrukce je začátek září 2021. Všichni se těšíme, že prostředí naší zahrady bude krásnější 

a děti budou mít více možností k hernímu vyžití. 
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Milí rodiče, opět Vám všem děkujeme za spolupráci během školního roku. Přejeme všem 

krásné léto a dětem pohodové prázdniny. Budoucím prvňáčkům hodně úspěchů ve škole.  

S ostatními se budeme těšit na opětovné setkání na začátku nového školního roku v září 2021. 

 

 

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala Lada Leiblová, ředitelka MŠ  

leiblovalada.msalb@seznam.cz  

  

 

 

Upozorňujeme všechny rodiče, že od září nadcházejícího školního roku se mění výše 

platby školného na 600,- Kč měsíčně. Upravte si, prosím, své trvalé příkazy v bance. 

Ostatní platby zůstávají beze změny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


