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ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Tak Vás zase po roce vítáme při čtení.
Co všechno se stalo ve školním roce 2016/2017:
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ZAMĚSTNANCI:
I v tomto školním roce fungovala naše mateřská škola jako dvoutřídní
s prodlouženým provozem.
Pracovaly jsme ve stejném týmu:
Martina Šplíchalová – ředitelka školy,
paní učitelky Renata Pospíšilová, Renata Brožková a Petra Bezděková.
Za všechen úklid byly zodpovědné naše paní provozní Iveta Ježková a Vladimíra
Bednářová.
Vedoucí školní jídelny paní Ladislava Nosová měla pod palcem všechno kolem
stravování a naše břicha plnila paní kuchařka Dagmar Nárožná.
Jsme moc rády, že nám pořád pomáhal úžasný „školkový dědeček“ pan Rostislav
Cichra.
A naše „školkové“ babičky ve složení Miroslava Cichrová, Iva Doležalová, Bohuška
Marečková a Vlasta Stáňová jsou prostě stále neustálým zdrojem inspirace pro
nás i pro děti.
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DĚTI
Školu navštěvovalo 39 dětí rozdělených do tříd Zajíčků (25 dětí) a Veverek (14
dětí) a na plavbu se s námi vydalo nových plavčíků.
Děti znovu povyrostly a naši posádku v tomto roce posílilo rovnou i několik
předškoláků a to hlavně holčiček, takže byla radost cokoli tvořit, vařit, péct,
zpívat, tancovat… V tomto školním roce tvořili předškoláci silnou skupinu - bylo
jich
a nás znovu potěšilo, co všechno už sami dokázali!
A zas a znovu nás překvapilo, co všechno se za jeden školní rok může stát, jak se
z „maláčka“ stane „střednák“ a ze „středňáka“ „velčák“ a jak nás v červnu opouští
suverénní předškoláci. A jak často slyšíme vlastní slova z dětských úst a jak
vážně všichni plujeme na jedné lodi.

Co všechno jsme zažili? Takže:
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KALENDÁRIUM AKCÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017



















Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových „školkáčků“;
schůzka s rodiči;
koloběžkiáda na školní zahradě;
ovocný týden s výstavou podzimních plodů;
„Babiččina vařečka“ – vaření a pečení z podzimních plodů;
depistáž vývoje řeči dětí logopedkou z SPC;
Dráčkování“ - podzimní dračí hrátky v parku u Anthroposu;
podzimní slavnost na školní zahradě s plněním přírodovědných úkolů;
„Svatomartinská slavnost“ - cesta ke Svatému Martinovi na školní zahradě s
plněním svatomartinských úkolů;
„Malá čarodějnice“ - návštěva divadelního představení v Divadle Bolka Polívky
s předškoláky;
„Babiččino kouzelné malování“;
adventní vystoupení předškolních dětí na rozsvícení vánočního stromu
v Jundrově;
konzultační hodiny pro rodiče předškoláků;
„Mikuláš ve školce“ – návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla s mikulášskou nadílkou;
vystoupení předškolních dětí v Domově pro seniory Betanie v Maloměřicích;
„Velká vánoční slavnost“ s rozsvícením vánočního stromu a vánočními
dílničkami pro rodiče a děti;

„Vánoční muzicírování“ společné zpívání dětí a bývalých absolventů s klavírem,
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houslemi a kytarou;
„Ježíškovo nadělování ve školce“;
návštěva výstavy betlémů v Letohrádku Mitrovských;
návštěva dopravního hřiště na Riviéře s předškoláky;

návštěva Muzea Anthropos s výstavou „Vítejte u neandrtálců“;
přebory v bobování na školní zahradě;
„Babiččina vyšívárna“;
návštěva výukového programu „Skřítek a neobyčejné věci“ s předškoláky na
Lipce;
Technická univerzita „Stavitel města“;
„Babiččiny taneční hodiny“;
program tvořivé dramatiky „Malá čarodějnice“;
„masopustní rej masek“;
zimní olympiáda na školní zahradě;
program mobilního planetária Morava „Holčička, která chodila vzhůru
nohama“;
výukový program „Pohádková knížka“ a návštěvou Mahenovy knihovny v
Kohoutovicích
s předškoláky;
„Babiččina čítanka“;
„Dědečkova píšťalka“;
vycházka do přírodní rezervace Kamenný vrch na koniklece;)
vynášení Smrtky do řeky Svratky a vítání jara;
jarní slavnost na školní zahradě s plněním jarních úkolů;
návštěva velikonoční výstavy v Letohrádku Mittrovských;
„Detektiv na stopě“ - návštěva výukového programu v Moravské galerii
s předškoláky;
velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti;
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Slavnost planety Země s plněním přírodovědných úkolů na školní zahradě;
Technická univerzita – výukový program „Na skládce“;
„Babiččina zahrádka“ - výukový environmentální program pro předškoláky
v Rozmarýnku;
„Jarmark pro maminky“ – společná oslava svátku maminek, prezentace
výrobků dětí, plnění úkolů maminek a dětí na školní zahradě;
„Nemocnice zvířátek“ - výukový program VOŠZ pro předškoláky;



„Brněnské slavnosti“ - vycházka do středu města Brna se zábavnými úkoly o
Brně, fotografováním památek;
„Za školkovým skřítkem“ - dopoledne plné úkolů pro skřítky na školní zahradě;
výukový program Rozmarýnku „Do obory za zvířátky“ v kohoutovickém lese pro
předškoláky;
„Jmenování skřítkovské rady starších“ aneb pasování předškoláků;



„Tátafest aneb slavíme svátek tatínků“ – plnění chlapských úkolů na školní
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školní výlet na hrad Buchlov;
preventivní program o zubní hygieně a péči o dětské zuby;
pravidelná divadelní představení;
fotografování dětí pro rodiče.

VZDĚLÁVÁNÍ
Dalším rokem jsme se pyšnili zařazením do sítě „Škola podporující zdraví“.
Vzdělávání dětí probíhalo třetím rokem podle Školního kurikula podpory zdraví.
Název vzdělávacího programu se nám líbí a tak i nadále zůstal stejný „Teče řeka
Brnem dolů, my tou řekou plujem spolu“.
Nemusíme jistě ani psát, že jsme se dál plavili „na našich lodích“, dozvěděli se
spoustu informací o lidském těle, o našem městě, o Zeměkouli, o přírodě, o tom,
co kdo dělá, o tom, co je pro nás zdravé, pověděli si spoustu příběhů, pohádek, ale
také zážitků, vytvořili spoustu strojů a měst, projeli auty tisíce kilometrů, uvařili
milion jídel, uběhli několik maratónů, přezpívali celé zpěvníky písniček, zahráli
spoustu divadelních představení, vypěstovali několik kilogramů zeleniny, ovoce, a
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bylinek, převlékli a vykoupali tábor panenek, snědli dva vagóny čočky, pokropili
zahradu, vytřídili kamión hliníku, fotografovali, modelovali, malovali, tancovali,
bobovali, skákali na balónech, pouštěli draky, psali lodní deník, sledovali lodní
metr i kalendář, slavili slavnosti ….. a vůbec dělali snad všechno, co děti dělat
mohou, mají a dokáží!!!
A bylo nám u toho většinou veselo, někdy trošku stýskavě, někdy trošku
nezbedně, ale vždycky nás na to bylo víc… A pořád jsme chtěli být zdraví a hraví!

Mezi pravidelné aktivity ve školním roce 2016/2017 patřily:
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cvičení pro správné držení těla s využitím rehabilitačních míčů;
psychomotorika (padák, dráhy...);
hra na zobcovou sopránovou flétnu;
předplavecký výcvik - spolupráce s oddílem Plavecká škola Brno
lyžování (v zimních měsících) - spolupráce s občanským sdružením Lemur;
„Námořnická škola“ – skupinová příprava předškolních dětí s využitím
materiálů pro edukativně stimulační skupiny;
práce s keramickou hlínou - pravidelné keramické dílničky;
„Hýbánky“ – pohybové hry, atletická a gymnastická příprava;
oslavy narozenin dětí;
lyžování s Lemurem v zimních měsících.

A taky jsme se stali fakultní mateřskou školou a chodí k nám na praxi budoucí
paní učitelky!
PROSTŘEDÍ
V tomto školním roce jsme si pořídili nové stoly do jídelny, jedli jsme novými
příbory, spali v novém povlečení s Maxipsem Fíkem a Bobem a Bobkem, četli nové
knížky, na zahradě jsme si hráli v novém zahradním domečku, vařili v nové
zahradní kuchyňce, rozhlíželi se z nové rozhledny novými dalekohledy, poznali
několik stromů z našeho nového zahradního atlasu dřevin, ve Veverkách poklízeli
hračky do nové velké skříně, stavěli ze spousty nových stavebnic. Paní kuchařka
vařila na novém sporáku, paní učitelky mohou spoustu věcí dát do nových polic
v nově opravené keramické dílně. A taky v jídelně šlapeme po novém linoleu apaní
kuchařka v kuchyni taky!!! No, zase jsme si to u nás ve školce vylepšili….
Díky našemu zřizovateli, ale hlavně našim úžasným sponzorům!!!!
SPOLUPRÁCE
Zase bezvadná s mateřskou školou logopedickou – báječné kolegyně, taky
s jundrovskou radnicí – zase naše úspěšné vystoupení o jundrovských Vánocích,
s jundrovskou školou, s Vilou Stiassni na Hroznové (víme o sobě a máme se rádi),
nově s Domovem důstojného stáří Betanie – výstava našich výtvarných prací a
vánoční vystoupení a vůbec se tady u nás v Brně cítíme moc fajn!

TĚŠILO NÁS, BAVILO NÁS A ZA ROK SE TADY ZASE SETKÁME!!!
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„KDO SI HRAJE, TEN JE ZDRAVÝ,
TOHO ŽIVOT NEUNAVÍ,
BUĎTE TAKY BUJAŘÍ,
VŠECHNO SE VÁM PODAŘÍ!!!“

