
ČASOPIS ŠKOLKÁČEK

ČÍSLO 2 

2020

Mateřská škola 

Nová Ves I

Václavské náměstí 48

280 02 Nová Ves I

Pro komunikaci s námi můžete využívat tyto důležité 

kontakty:

Webové stránky: http://msnovavesi.cz/

Emailová adresa: alhakr@seznam.cz

Telefonní spojení: 321 762 272

A také máme k dispozici „krabičku přání, pochval a dalších 

připomínek“, která je umístěna ve vestibulu MŠ na skříňce.

Představení pedagogického týmu a dalších 

zaměstnanců:

Ředitelka: Hana Doležalová

Zástupkyně ředitelky: Veronika Drahovzalová

Pedagogové: Motýlci – Petra Hlavová, Iveta Plzáková

Včelky – Hanka Doležalová, Verča

Drahovzalová, Táňa Černá

Berušky – Bc. Zuzka Halešová DiS., 

Alena Motyčková

Chůva pro dvouleté děti: Klára Trumpusová

O pořádek pečuje: Olga Nechojdomová

Hospodářka, účetní: Jana Zinková

Paní kuchařky: Ivanka Dobošová, Jiřinka 

Janečková

Inzerát

Mateřská škola Nová Ves I

od 1.9.2020 nabízí možnost

uvaření kvalitních chutných

obědů (polévka + hl. jídlo) až

pro 50 dětí ze ZŠ a MŠ.

Dopravu nutné si zajistit.

Cena obědu 22,- Kč.

Kontaktní údaje: školní e-

mail - msnovavesi@seznam.cz

Děkujeme.

http://msnovavesi.cz/
mailto:alhakr@seznam.cz


Úvodem

Milý rodiče, vážení čtenáři našeho školního časopisu,

jsme rády, že vám můžeme představit druhé číslo našeho časopisu Školkáček. V

tomto čísle se ohlédneme za zimou a adventním časem, masopustem a můžete se těšit

na veselé úkoly a tvoření od paní učitelky Verči a spoustu dalších článečků. Přeji vám

příjemné chvíle strávené při čtení našeho časopisu.

Hanka, ředitelka
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Ohlédnutí Aneb jak jsme si užili adventní 

čas ve školce

Celý prosinec probíhal v duchu vánočních příprav.

Všichni jsme se na Vánoce moc těšili a každá třída si

předvánoční čas užívala. Vše odstartovalo 2. prosince –

naše třídy čekala velká návštěva. Měl totiž dorazit Mikuláš

a Čert. Některé děti se malinko bály Čerta, ale naštěstí

všechno zachránil Mikuláš, kterému děti slíbily, že budou

po celý rok hodní. Pro naše děti byl připravený balíček

plný různých dobrůtek. Pak už začaly přípravy na Vánoce

ve velkém – výzdoba tříd, šaten a celé školky.

Alena, Zuzka

Zapojení do soutěže v 

OC Futurum Kolín

Dne 27. listopadu naše

předškolní děti ze tř. Berušek

prezentovaly krásný skřítkový

stromeček v doprovodu

našich učitelek.

A jak to vlastně dopadlo?

Koukněte se.
Alena, Zuzka, Iveta, Klára



Rozsvěcení vánočního 

stromečku na návsi s 

tvořivými dílničkami

Předvánoční čas si děti

zpestřily dílničkami, při kterých

ztvárňovaly kouzelnou a

voňavou atmosféru blížících se

Vánoc. Na malé i velké čekalo

vyrábění vánočních přáníček,

svícínků a andělíčků. V

podvečer děti zazpívaly koledy

pod stromečkem, který se na

zavolání „Ježíšku“ rozsvítil.

Verča



Vánoční jarmark 

s keramickou dílnou 

Dne 5. prosince jsme se již tradičně sešli

na návsi, kde se uskutečnil prodej vánočních

věnců, svícnů, výrobků z keramiky a dalších

dětských ozdob. Celou náves provoněla vůně

čerstvého trdelníku a dalších dobrůtek z

hasičské zbrojnice.

Tuto akci mám moc ráda, je to příjemné

setkání se všemi novoveskými lidmi a i s

bývalými rodiči školky. Není nad to

zavzpomínat na děti, které mi „proběhly pod

rukou“.

Verča



Zima ve třídě Berušek, 

Včelek a Motýlků

Po vánočních prázdninách jsme si s

dětmi povídali o dárcích a zážitcích z

Vánoc. Hned po novém roce jsme s dětmi

oslavili příchod Tří králů. Děti se dozvěděly,

kdo byli Tři králové, naučily se píseň a také

si vytvořily tříkrálové koruny K+M+B.

Dále jsme se seznámili s podobami

zimního počasí a hráli pohybové hry – např.

Na mrazíky, Na koulovanou. Připomněli

jsme si, jak se správně oblékat na zimní

radovánky a jaká pravidla musíme při nich

dodržovat. V návaznosti na zimní počasí

jsme poznávali, jaké sporty můžeme dělat

na sněhu a ledu a také co k těmto

aktivitám potřebujeme.

Únor byl ve znamení poznávání lidského

těla. Děti se naučily pojmenovávat části těla

a také jsme nahlédly dovnitř těla a učily se

pojmenovat i některé vnitřní orgány.

Seznámili jsme se s tím, k čemu slouží a

jak fungují. Povídali jsme si o smyslech a o

tom, co všechno naše oči, uši, nos, ústa a

ruce umí. Kolik vidíme barev, jaké

rozlišujeme různé vůně a chutě, kolik

slyšíme tichých a hlasitých zvuků a co

všechno můžeme objevit a poznat hmatem.

Povídali jsme si o zdraví a nemocích.

Připomněli jsme si, co je pro naše tělo dobré

a co nám naopak škodí, jaká nebezpečí

nám hrozí a kdo nám od nich může pomoci.

Verča



Vystřihovánka pro kluky



Vystřihovánka pro holky



Masopustní karneval 

Dne 20.2.2020 jsme se chystali na

Masopustní karneval. Děti si připomněly

typické masopustní básničky, písničky a

pořekadla. S dětmi jsme si vyzdobily celou

školku masopustními chuťovkami a

dalšími obrázky. Ráno jsme s dětmi

uspořádaly velkou módní přehlídku s

fotografováním skupinek a jednotlivců. Poté

si děti vyzkoušeli tradiční pochod s

vozembouchem, hru na akordeon,

zasoutěžily si a tečkou za celým

dopolednem byla ještě procházka. Ale né

ledajaká, byla to procházka za pokladem. A

kdo ho našel?

Petra, Klára, Verča, Zuzka, Alena, Iveta





Výlet

Veselý kopec je osada rozptýlených zemědělských usedlostí. V roubených domcích

jsme mohli vidět ukázky bydlení, hospodaření a život zemědělců. Vystavené expozice

dokážou vytvořit příjemnou atmosféru, která nás přenesla do minulých životů.

Například jsme mohli slyšet o tradičních zvycích, mohli jsme vidět, jak se dříve dělalo

cukroví a jak se vyráběly vánoční ozdobičky.

Verča

Veselý kopec s veselou partou

… 

Svačinka, 

musíme 

se posilnit 

…



Pracovní list pro chytré hlavičky



… Připíjíme 

na 

zdravíčko … 

… Party time

v plném 

proudu …



Pomoc od hasičů z Nové Vsi

V ranních hodinách dne 7. ledna se

začala valit voda ve sklepě školky. Na pomoc

přišel pan starosta a následně byli zavoláni i

místní hasiči. Tímto bych chtěla zavzpomínat

a ještě jednou poděkovat za rychlou pomoc

Obecního úřadu a rychlý zásah od Hasičů

Nová Ves I. Hasiči vyčerpali vytopený sklep a

po odčerpání už čekal instalatér s výměnou

expanzivní nádoby.
Verča



Pracovní list pro holky a kluky

Můžeš si namalovat svůj oběd



Projektový týden ve třídě Berušek

Tématem byla vývojová stádia motýla. Děti si vyzkoušely namalovat list s vajíčky,

vymodelovat housenku ze samotvrdnoucí hmoty, vytvořit sádrový kokon na podstavci,

složit motýlka technikou origami a vlastnoručně vytvořit lucernu s motivem motýla.

Den první - Vajíčka

-výtvarná technika: Frotáž listu a otisk 

bublinkové folie

Den druhý - housenka

- výtvarná technika: Modelování housenky ze 

samotvrdnoucí hmoty

Den třetí - kokon

- výtvarná technika: Navíjení sádrového 

kokonu z gázy, vytvoření kokonu pro housenku

Den čtvrtý - motýl

- výtvarná technika: Skládání papíru – origami

Den pátý - lucerna

- výtvarná technika: Sklenička ozdobená 

tupováním s obrázkem motýla

Výše uvedené činnosti měla na starosti Jana

Zahradníková, která u nás měla možnost,

vyzkoušet si různé výtvarné metody ke své práci.

Na činnosti dohlížela paní učitelka Berušek. Děti

se každý den scházely v RK, kde si sdělovaly

informace z předchozího dne, pohybové chvilky

byly také zaměřeny na motýlí tématiku (např.:

Hmyz na louce – na honěnou – hmyz vs. pták,

Opičí dráha, Hra na motivy Rybičky, rybičky!

Rybáři jedou! (zaměněno na Motýlci, síť), „Kuklení“

- za doprovodu hudby (Chytila jsem na pasece

motýlka) děti volně pobíhají po herně - pokud

hudba přestane hrát, schoulí se do klubíčka a

schovají se tak před chytačem motýlů aj...).

Koukněte, jak to našim dětem šlo - výběr

fotografií.

A my moc děkujeme Janě za krásný projekt a

příkladnou organizaci.

Verča



Pracovní list pro holky a kluky

Můžeš si namalovat pokojíček



Pracovní list pro chytré hlavičky



Nápadníček - Velikonoční bonus – zkus si vyrobit sám/a



Nápadníček - Velikonoční bonus – zkus si vyrobit sám/a



Velikonoční grafomotorika 

Namaluj velikonočního beránka



Velikonoční omalovánka 



Jarní grafomotorika


