
OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Jak již to tak chodí, léto ustoupí podzimu. Tato roční období se tak trochu přetahují o to, kdo tu 

bude nejdéle. Léto se vždy vrací ještě na chvíli v podobě babího léta, které máme všichni tolik rádi. 

Dnešní okénko začínám slovy Vám tak známé písně: „Vlaštovičko leť, už je na tě čas, 

                                                                                        listí žloutne, poletuje,  

                                                                                        po strništi vítr duje, bude brzy mráz“. 

Tak jak se vlaštovičky houfovaly a chystaly k návratu do teplých krajin, tak i naši nejmenší 

netrpělivě čekali na začátek školního roku. Je přece dobře známo, že děti ke své spokojenosti 

potřebují kontakt se svými vrstevníky. Všechny děti, které po prázdninách nastoupily do mateřské 

školy, se setkaly se svými kamarády a vstoupily do nově upraveného, čistého prostředí. Adaptace 

nových dětí již zdárně proběhla a osobně si myslím, že se na své nové kamarády těší. Postupně si 

zvykají na nový režim, prostředí i nová pravidla třídy. Všichni přece chceme, aby Vaše děti byly v 

mateřské škole spokojené, proto se musíme snažit, abychom měli pěkné vztahy a panovala mezi 

námi vzájemná úcta a důvěra.  Opět máme dvě třídy. Nejmenší děti jsou ve třídě motýlků. Zde 

máme jedenáct chlapců a čtyři děvčata. Novinkou je, že máme asistentku k nejmenším dětem Janu 

Mošťkovou. Třídu srdíček navštěvuje dvanáct chlapců a sedm děvčat. Nyní Vás krátce seznámím s 

prvními akcemi, které nás v začátku školního roku 2019 čekají. 

• Září – období adaptace 

• Půldenní výlet do podzimní přírody 

• Dary Země – pečeme pro radost 

• Výukové programy z oblasti zdravé výživy, přírodovědné gramotnosti, enviromentální etiky 

• Pouštění draků 

• Mikulášská besídka 

• Vánoční pečení cukroví 

• Posezení u stromečku s rodiči a dětmi 

 

Nyní se však již musím rozloučit. Všem dětem přeji, aby se jim v mateřské škole líbilo, aby zde 

našly nové kamarády, a nám pedagogům přeji spoustu energie a inspirujících nápadů. Velkou měrou 

nám k tomu všemu pomáhají i paní kuchařky, které se starají o správně vyváženou stravu a paní 

uklízečka o pěkné a čisté prostředí. 

 

Za mateřskou školu napsala Ladislava Nosková  

 


