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Albrechtícek 
Měsíčník                  ZÁŘÍ  2021 

 

 

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, plánech, 

zajímavostech a novinkách v jednotlivých třídách i celé školce, které se v uplynulém měsíci 

udály. Všichni se snažíme, aby si děti připravené aktivity a bohatý program v každém školním 

roce užily.   

 

 

 

 

 

Ve třídě Medvíďat jsme v září přivítali nové 

děti. První dny se děti seznamovaly  

s prostředím, režimem a pravidly třídy  

a s ostatními dětmi. Každý den nás provází 

plyšový medvídek Míša, kterého si děti brzy 

oblíbily. Společně jsme si vytvořili třídní 

pravidla-želvičkové  

a srdíčkové. Děti zvládají první básně  

a písně provázející nás celý den. Učí se 

chůzi v zástupu (tzv. Mašinku), sezení  

v kruhu a naslouchání druhým. Procvičují 

hrubou a jemnou motoriku, jsou 

podporovány v samostatnosti a sebeobsluze 

při oblékání a stolování. 

 



 

2 
 

 

 

 

 

Jsme na konci prvního měsíce nového školního roku, kdy do naší třídy nastoupily opět nové 

děti. Naším velkým úkolem bylo a stále je vytvořit pro ně pěkné, láskyplné prostředí,  

aby do školky chodily rády a slziček ubývalo.  

Děti poznávaly prostředí třídy, herní koutky, postupně se seznamovaly s námi učitelkami,  

se svými vrstevníky a dalšími kamarády na zahradě a na vycházkách. Naučily se znát svoji 

značku a chápat a dodržovat třídní pravidla – zatím srdíčkové, nožičkové, ručičkové  

a v umývárně. Poznaly, jak se během dne mění činnosti – kdy je čas na hraní, na úklid hraček, 

na hygienu, na 

povídání, na cvičení, 

na kreslení a 

malování, že každý 

den se zpívá a na něco 

se hraje, že ve školce 

se hrají a vypravují 

pohádky, a kdy je čas 

na skotačení na hřišti 

či na zahradě. Po 

obědě nás vyzvednou 

rodiče, nebo jdeme při 

pohádce spát. 

Hráli jsme si prstohrátky, umíme spoustu rytmických říkadel, zpívali jsme o ježcích, Cibulenku, 

Šla Nanynka. Na lidové písně i cvičíme. Šatnu nám zdobí již druhý výrobek a těší nás, že děti 

pracovat chtějí. 

Také nás postihla vlna respiračních onemocnění a dětí chodilo málo. Přejeme si, aby se dětem 

i rodičům u nás líbilo. 
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V září začal nový školní rok. Dětí přišlo jako smetí. Po prázdninách byli všichni natěšeni  

na kolektiv. V září se zaměřujeme na téma „Kdo všechno přišel do školky.“ Bylo nutné 

seznámení dětí s novým prostředím, 

pravidly, kamarády a učitelkami. 

Začalo vyrábění, učení básniček, 

rozcvičky, pohybové hry a také 

písničky. Děti vše baví a snaží  

se zapojit. Chodíme na zahradu,  

kde si děti procvičí hrubou motoriku, 

na kterou navazuje jemná motorika. 

Z tohoto důvodu je neřízený 

(spontánní) pohyb pro děti velice 

důležitý. Zatím nám počasí přálo a děti 

mohou být venku i odpoledne. 

V říjnu nás čeká výlet a divadelní 

představení. Věříme, že nám naše 

plány nic nepokazí. 

 

 

 

 

 

 

Na začátku nového školního roku se ve třídě Včeliček sešly děti ze dvou loňských tříd – Berušek 

a Kuřátek. Po seznámení s novým prostředím a pravidly ve třídě si děti pomocí různých her 

snažily zapamatovat jména svých nových kamarádů.  

Druhá půlka měsíce se již nesla v duchu "Svatováclavské slavnosti". Tento svátek je spojen  

s poděkováním za úrodu, proto jsme s dětmi trhali a sbírali ovoce, krájeli do ovocných salátů, 

lisovali hroznové víno a ochutnávali. Prostě děti poznávaly ovoce všemi smysly. Moc nám 
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pomohli rodiče, nosili do školky 

různé druhy ovoce, a to i cizokrajné. 

Součástí oslav sv. Václava je i čtení 

legendy o sv. Václavovi a jeho 

babičce sv. Ludmile, abychom 

dětem přiblížili část nejstarší české 

historie. 

Během celého měsíce září jsme si 

četli a hráli klasické pohádky. 

  

 

 

       

 

 

Září proběhlo ve třídě Lvíčat ve znamení seznamování. Děti poznávaly nové kamarády, paní 

učitelky a prostory třídy. Společně jsme si povídali o tom, co jsme prožili o letních prázdninách, 

nakreslili si několik 

obrázků, naučili se 

nové básničky. 

Jelikož jsme třída 

předškoláků, pomalu 

a jistě se učíme 

novým věcem, které 

budeme potřebovat 

nejenom u zápisu,  

ale i ve škole. Zahájili 

jsme plaveckou 

sezónu, pravidelně 

každý čtvrtek jezdíme 

plavat do hloubětínského bazénu. V neposlední řadě jsme byli na výletě v IQ parku v Liberci, 

kde jsme si užili spoustu legrace, a dokonce se i něco přiučili. 
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Na začátku školního roku jsme se seznámili s novým prostředím třídy, s novými kamarády  

a zopakovali si pravidla bezpečnosti a společenského chování. K tomu nám pomáhá i čtení 

knihy Dědečku vyprávěj od Ladislava Špačka, kterou čteme před odpoledním odpočinkem.  

Ve třídě Žirafek se děti v průběhu celého roku připravují na úspěšný vstup do ZŠ. Pokračujeme 

s nácvikem správného úchopu tužky a s pracovními listy pro rozvoj jemné motoriky. Umíme 

vymodelovat svého kamaráda, procvičujeme stříhání a kreslení. V jídelně se učíme správně 

stolovat, ale ještě trochu bojujeme s krájením knedlíků J 

Z důvodu velké rekonstrukce a 

zvelebování školní zahrady 

jsme dopolední pobyt venku 

trávili na sportovním hřišti 

Spartak Kbely. I my jsme 

použili velkou herní plochu na 

různé míčové hry. Děkujeme 

vedení Spartaku za možnost 

využívání tohoto areálu.  

V tomto měsíci jsme zahájili 

kroužek plavání v bazénu 

Hloubětín. Většina dětí 

navštěvuje plavecký výcvik, 

kde mají možnost zdokonalit se 

v plavání. 

Jsme nejstarší děti ve školce, 

proto i v případě vyhlášení 

poplachu jsme schopné 

vyběhnout na školní zahradu v nejkratším termínu. Tento měsíc byl první tréninkový poplach  

a zvládli jsme ho v rekordním čase. J  

Největším zážitkem pro děti byla návštěva IQ Parku v Liberci. Foto naleznete na našich 

webových stránkách. Děti vám jistě již samy vyprávěly.  
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Letos v létě u nás začala dlouho plánovaná rekonstrukce zahrady. Na tento projekt naše 

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

Ukončení rekonstrukce se plánuje na přelom října a listopadu 2021. Všichni se těšíme,  

že prostředí naší zahrady bude krásnější a děti budou mít více možností k hernímu vyžití. 

 

V létě 2022 nás čeká další zvelebování naší školkové zahrady. Mateřská škola obdržela další 

dotaci, a to na projekt 7.výzvy Národního programu Životní prostředí, název projektu: Výukové 

prvky do přírodní zahrady v MŠ Albrechtická.  

Děkujeme všem rodičům za toleranci dočasného omezení používání školkové zahrady 

z důvodu rekonstrukce. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


