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Albrechtícek 
Měsíčník                 ZÁŘÍ 2022 

 

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás přivítala ve školním roce 2022/2023. Letos nás čeká spoustu novinek a akcí, 

které zveřejníme postupně na webových stránkách a v aplikaci Twigsee.  Mezi novinky patří 

již zmíněná aplikace, která zajišťuje přímou komunikaci mezi školkou a rodiči. Děkujeme,  

že jste si ji nainstalovali do svých mobilů. První školní den 1. září Vás a děti přivítal 

FOTOKOUTEK, kde vzniklo určitě mnoho vtipných a veselých fotografií. Další novinkou  

je svatý Václav, který naši mateřskou školu poctil návštěvou. Někde se doslechl, že děti pečou 

chleba. Z něj krajíc věnovaly svatému Václavu pro chudé. Za odměnu dostaly hrozen vína.  

V tento slavný den proběhla i první společná akce s rodiči – ŠTRÚDLOVÁNÍ. Děkujeme  

za příjemné setkání a krásné odpoledne :-) Celkem bylo napočítáno přes 60 štrúdlů. Diplom  

za nejdelší štrúdl získala třída Medvíďata :-) 

 

Těšíme se na další společné akce a přejeme pohodový školní rok J 

        

Za celý kolektiv MŠ – Pavla Muchková 
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1.září jsme ve třídě Medvíďat přivítali nové děti i jejich rodiče, kteří se mohli seznámit  

s režimem dne. První dny děti poznávaly prostředí třídy a seznamovaly se s novými kamarády. 

Ve třídě máme nastavená pravidla, 

která jsme si společně vytvořili. 

Pravidlo srdíčkové, želvičkové, 

úklidové a ouškové. Děti poznávají a 

začínají chápat režim dne ve školce. 

Každý den nás provází medvídek 

Míša, kterého probudíme písničkou. 

Děti se učí chůzi v zástupu, sezení v 

kruhu, naslouchání druhým, ale i 

první básničky. S dětmi procvičujeme 

hrubou i jemnou motoriku, vedeme je také k samostatnosti při oblékání, stolování  

a sebeobsluze. 

Na konci září děti přivítaly ve třídě svatého Václava, předaly mu upečený chléb, na který s paní 

učitelkou společně připravily těsto. Září jsme zakončili společnou akcí s rodiči "Štrúdlování ", 

které naše třída vyhrála. 

 

 

Měsíc září byl pro třídu Kuřátek plný nových zážitků a zkušeností. Děti se seznámily jak mezi 

sebou, tak s námi – učitelkami. Naší snahou je připravit dětem takové prostředí, aby se jim  

ve školce líbilo a chodily sem rády. Během prvního měsíce si děti osvojily pravidla třídy – 

srdíčkové, nožičkové, ručičkové – naučily se první básničky a písně. Seznámily se s Kuřátkem 

Žluťátkem, které každý den vzbudí, pozdraví, pohladí a před obědem uspí. Tento první měsíc 

se děti učí, kdy je čas na hraní, na úklid hraček, kdy na hygienu, na cvičení, na pohybovou hru, 

malování a další činnosti. Všechny tyto aktivity jsou provázené rituálními písněmi a říkankami. 
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Procházky, chůze ve dvojicích  

a v zástupu (mašince), jsou nedílnou 

součástí každého dne. 

Kuřátka už ve školce také začala spát, 

převlékat se s dopomocí a moc rády 

poslouchají čtené pohádky  

a relaxační hudbu. První společnou 

akcí celé školky bylo pečení chleba 

svatému Václavovi a jeho návštěva. 

Za odměnu dětem přinesl hrozen 

vína. Chléb se dětem moc povedl. 

Odpoledne téhož dne probíhalo ve stejném, ale sladším duchu pečení a sice štrůdlů, které 

přinesli rodiče. Nejdelší štrůdl sice Kuřátka neměla, ale zato všechny byly moc dobré. Akce  

se velmi vydařila. 

 

 

 

 

 

 

Máme září, začal nový školní rok. Do třídy Berušek přešla loňská Medvíďata a nové děti, které 

do MŠ ještě nechodily. Bylo potřeba, aby se děti seznámily. Také se musí naučit novým 

pravidlům, která jsou nutná pro 

bezpečnost dětí. 

Začali jsme tématem „kdo všechno 

přišel do školy“, seznamováním 

dětí navzájem pomocí pohybových 

her, opakováním básniček a 

písniček. Také vyrábíme výkresy 

různými technikami a 

procvičujeme hlavičky při 

pracovních listech.  

Snažíme se být co nejvíce na 

zahradě MŠ a ještě využít poslední sluneční paprsky. 
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Máme také první společné akce – upéct chleba svatému Václavovi. Děti s paní učitelkou 

vypracovaly těsto a paní kuchařky chleba upekly. Potom byla společná ochutnávka. 

Druhá akce byla „Štrúdlování“. Soutěžili jsme o nejdelší štrůdl, který se složil ze štrůdlů  

od maminek. Ke konci září začínají děti pracovat, jak mají. Tak nás v říjnu čeká jen příjemná  

a radostná práce. 

 

 

 

 

 

 

První týden v novém školním roce byl pro naši třídu Včeliček seznamovací. Hodně dětí se znalo 

z loňské třídy Kuřátek, ale přišlo k nám i pár dětí ze třídy Berušek, tak jsme si museli zopakovat 

a naučit se oslovovat se křestními jmény. Připomněli jsme si, jak se k sobě navzájem chovat  

a jak dodržovat pravidla ve třídě.  

Pohádkou "Kuřátko a obilí" jsme se postupně naučili poznávat druhy obilí, které zdobí i náš 

společný pracovní stůl ve třídě. 

Děti během celého měsíce nosily ze svých zahrádek ovoce, které jsme zkoušeli poznávat všemi 

smysly. 

Celá školka se připravovala na společnou akci s rodiči "Štrúdlování" - soutěž tříd o nejdelší 

štrůdl upečený maminkami. 

Konec měsíce se nesl v duchu oslav 

svátku svatého Václava. Tento 

svátek je spojen s poděkováním  

za úrodu, proto jsme byli rodičům 

vděčni za přinesené ovoce. Děti  

na počest tohoto světce vlastnoručně 

uhnětly a upekly bochníček chleba. 

Tím pohostily svatého Václava, 

který naši školku navštívil  

a obdaroval děti vinnými hrozny. 

Děti byly z jeho návštěvy nadšené. 
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V prvních dnech měsíce září jsme se v naší třídě Lvíčat seznamovali s novými kamarády, 

s prostory třídy a v neposlední řadě i s paní učitelkami. Společně jsme si vyprávěli, co všechno 

jsme prožili o prázdninách a také jak moc jsme se už těšili do školky.  

Nakreslili jsme si několik obrázků a učili se napsat své jméno. Jelikož jsme třída předškoláků, 

tak trénujeme své znalosti a dovednosti. Také jsme se byli podívat na nedalekém hřišti,  

kde na nás páni trenéři čekali a ukázali nám, jak se hraje pozemní hokej. Všichni jsme si to  

na vlastní kůži vyzkoušeli a dostali jsme i několik pochval a odměn za skvělý výkon.  

Dne 12. září jsme se s naší třídou přestěhovali na měsíční pobyt do ekocentra PRALES. Velice 

si to tady užíváme, chodíme se koukat na zvířátka, na procházky do nedalekého parku, 

poznáváme a pozorujeme měnící se podzimní přírodu. Přesně v polovině měsíce začal plavecký 

výcvik v Hloubětínském bazénu, na který jsme se už moc těšili. Zkusili jsme ve třídě postavit 

vlastní městečko z různých stavebnic a lego kostek a také z domečků, které jsme si sami 

vyrobili.  

První větší akcí v tomto školním roce určitě bylo „Štrúdlování“. Děti s maminkou doma upekly 

štrúdl, který přinesly do školky a 

společně jsme soutěžili jaká třída 

upekla nejdelší štrúdl z celé školky. 

Rodičům tímto moc děkujeme, že se 

zapojili a užili si s námi pěkné 

odpoledne. Také jsme s paní 

učitelkou, společnými silami upekli 

chléb pro sv. Václava. Chléb se nám 

povedl  

a přišel ho ochutnat i sám sv. Václav, 

který nám za chléb jako odměnu 

donesl hroznové víno.  
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V září jsme se sešli po prázdninách plni zážitků a dojmů z léta, které jsme si navzájem 

vyprávěli. Připomněli jsem si pravidla společného soužití v prostorách školy, na zahradě i mimo 

náš areál. Procvičovali jsme sebeobsluhu, povídali o slušném chováním a správném stolováním 

J K tomu nás vedou i příběhy z knihy Dědečku vyprávěj od Ladislava Špačka, které čteme  

při odpočinku.  

Pokračujeme v procvičování hrubé a jemné motoriky, správné držení tužky a sezení u stolu. 

Škola pomalu volá J  Určovali jsme první hlásku ve slovech, počítali jsme, přednášeli první 

básně a společně zpívali písně.  

Některé děti začaly chodit  

na plavecký výcvik a všichni jsme 

navštívili sportovní areál 

SPARTAK, kde se nás ujali trenéři 

a vyzkoušeli jsme si pozemní 

hokej. Dopoledne bylo plné 

zábavy a odměn.  

Povídali jsme si o obilí  

a výrobcích z něho. Společně jsme 

uhnětli těsto na chléb a paní 

kuchařky nám ho upekly. Čerstvý, teplý, voňavý a měkoučký chléb nám všem moc chutnal. 

Kousek chleba pro chudé jsme předali svatému Václavu, který navštívil naši třídu. Za odměnu 

jsme od něj dostali hrozen vína. 

V závěru měsíce byla společná akce s rodiči „Štrúdlování“. Maminky s dětmi napekly štrúdly 

a zúčastnily se soutěže o nejdelší štrúdl. Prvenství patří třídě Medvíďata. Žirafky byly určitě 

v těsném závěsu J  Děkujeme. Rodiče s dětmi mohli strávit společné příjemné chvíle, a tím 

započít školní rok 2022 a podzimní čas v mateřské škole. 

 

 

 

 

 


