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Vážení rodiče a přátelé školy,
se začátkem školního roku přichází i spousta očekávání a naděje, že ten rok bude zajímavě
prožitý a obohacený novými zážitky, přátelstvími a dobrodružstvím. Podobné je i očekávání
pedagogů a zaměstnanců školy, kteří budou vaše děti celým rokem provázet a společně
s nimi se radovat z nových poznatků, dovedností a objevů, nebo třeba jen neobyčejně
obyčejných krás každého všedního dne. Pojďme tedy vykročit tou správnou nohou
a vydat se po cestě, která je další kapitolou v životě každého z nás. Těšíme se a přejeme
všem příjemně prožitý celý následující školní rok.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Úspěšné projekty školy
nedávno ukončené i aktuálně realizované
„Ptáci online“

projekt pokračoval druhým rokem, kdy jsme opět mohli
pozorovat, co se děje u sýkorek – tentokrát měly 8 mláďat
a byly mnohem úspěšnějšími rodiči, než v minulém roce

„Od jara do léta společně krok
za krokem“
cyklus akcí a aktivit probíhajících
v druhém pololetí většinou v odpoledních
hodinách a podporujících sdílení života
školy rodiči a veřejností, smyslem je
podpořit motivaci dětí a zapojit co
nejvíce rodiče i veřejnost do společných
činností v rámci tematicky zaměřených
celků – Motýlí svět, Ptáci online,
Vyrábíme z přírodnin (Den Země),
Zasadíme květ, rozzáříme svět, Semínko
si zasadíme, co vyroste uvidíme, Dětský
den, Ahoj školko! Výsledky projektu si
můžete prohlédnout na další straně.

projekt
přímého
pozorování jarního
hnízdění
ptactva
z chytré ptačí budky zavěšené na túji na naší
školní zahradě –
mohl se zapojit
kdokoliv z dětí i
veřejnosti,
vytvořit obrázek,
či
deník
o hnízdění
a
přinést do naší
školy - všechny
práce
byly
vyhodnoceny
při odpoledním
setkání na naší
školní zahradě.

„Svůj pokus si zkus!“
pokračuje ještě podzimní
částí, ve které nejstarší děti
z naší školy navštíví Techmánii a planetárium. Kromě toho si
všechny děti včetně těch nejmladších vyzkoušely v průběhu
celého minulého školního roku nejrůznější pokusy ze světa
fyziky, biologie, chemie, …

Motýlí svět
od dubna do června jsme
měli možnost pozorovat, jak
vypadá „motýlí svět“,
dostali jsme housenky
martináče dubového a pod
vedení zkušeného zoologa
jsme byli svědky všech
vývojových stádií motýlů
v přímém přenosu
housenky jsme nejprve
chovali v plastových
krabičkách, odkud jsme je po
jejich prvním svléknutí
přemístili do „houseníku“ –
nejnáročnější je bylo živit,
protože byly schopné denně
zkonzumovat velkou „kytici“
dubového listí, kuličky jejich
trusu byly jako pepř celý

skutečný zázrak se stal
ve chvíli, kdy se v kukle
objevil otvor, ze kterého se
na svět vyklubal opravdový
nádherný motýl

takhle jsme zachytily otevřené kukly
po vylíhnutí motýlů – některé uschlé exempláře
nám zůstaly jako poklad z přírody na ukázku

nejkrásnější a nejzajímavější
částí vývoje bylo období, kdy
se některé housenky už
zakuklovaly a jiné ještě
do tohoto stádia nedozrály,
takže se na jednom místě
projevily obě vývojové fáze
mohli jsme tak sledovat, jak si
postupně z bílých vláken tvoří
kuklu, kterou skryjí do listu a
která potom postupně hnědne,
zpevňuje se a uvnitř probíhá
neuvěřitelná proměna

ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ
realizace září 2017 – srpen 2019
OP VVV, Výzva č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ

Anotace projektu: projekt je zaměřen na kombinaci těchto témat - osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské do základní školy, spolupráce s rodiči dětí,
personální podpora MŠ - školní asistent.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního posílení, dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a také podpořit spolupráci s rodiči formou
odborně zaměřených tematických setkávání s rodiči v MŠ.

Novinky v chovu drobných živočichů v naší škole
ŽELVA ZELENAVÁ
v květnu 2018 mohli děti, rodiče i veřejnost dávat návrhy na pojmenování naší želvy
z mnoha lístků se jmény jsme vybrali 8 nejzajímavějších a nechali děti hlasovat, které
se jim líbí nejvíc – jméno „Krunýřek“ zvítězilo a 4. 6. 2018 byla želva slavnostně
pokřtěna na „Krunýřek Báru (po původní majitelce)“ na školní zahradě

škola chová různé drobné živočichy, jejichž celoroční přítomnost podporuje koncepci
výchovy a vzdělávání dětí a také vztah dětí ke všemu živému a úctě k životu ve všech
jeho podobách
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NOVÉ REALIZACE
2016 – 2018

veverka

ještěrka

čápi v hnízdě

obnovenou pergolu jsme z důvodu
prozatímního volného prostoru (než
zarostou jednotlivá pole
popínavkami, zaplní volný prostor a
vytvoří zákoutí se stínem) pojali jako
konstrukci nabízející mnohá
překvapení
děti si mohou všimnout veverky,
která právě sbíhá dolů, než jim uteče,
ještěrky pokoušející se dostat
na střechu, vzhlédnout k nejvyššímu
místu a pozorovat čapí rodinku, které
se u nás zalíbilo, stejně jako počkat
pod pavoukem, jestli se na svém
vlákně spustí ještě trochu níž a
budou na něho moci dosáhnout
to je náš dětský svět plný kamarádů
z přírody a jejich příběhů

pavouk

pohled od budovy

KLÍČE

K

JARU

SPOLUPRÁCE SRODIČI

HLEDÁNÍ

děti ze Srdíčkové třídy se vypravily do přírody hledat ten správný klíč
k jaru – na cestě od záchranné stanice živočichů na Doubravce
poznávaly přírodu a to, co se v ní děje a na několika místech našly
velký klíč, který si vzaly s sebou, postupně poznávaly jarní rostliny a
květiny, lupou zkoumaly to, co běžně okem nevidí a je to stále kolem
nás, síťkami lovily v potůčku to, co se právě zachytí a snažily se zjistit,
co to je
vzájemně si pomáhaly i při frotáži kůry stromů a také při poznávání
zvuků přírody okolo nás

objevovaly dosud nepoznané a to, co už
znaly najednou viděly jinak
bylo to sice chladné a časně jarní
dopoledne, ale díky několika maminkám,
které nás provázely a pomáhaly
s nalézáním klíčů a také všetečným
dětem, které hnala touha proniknout do
tajů jarní přírody, velmi zajímavý čas
plný nových prožitků završený zkouškou
toho, který klíč je zrovna ten jarní a proč
pro radost a na závěr jsme si ještě
zazpívali naši oblíbenou písničku

VČELÍ DNY A LESNÍ PEDAGOGIKA
JAK NÁS UČÍ PŘÍRODA

NA SOFRONCE

děti ze Srdíčkové třídy strávily nádherný den v areálu arboreta
Sofronka dozvěděly se mnoho zajímavostí o životě v lese a lesní
zvěři, prošly si včelí stezku, kde mohly pozorovat včelky, jak žijí a
pracují, zkoušely se strefit do medometu a sledovaly, jak se včely
vykuřují
včely viděly děti úplně naživo

díky proskleným průhledným plochám se děti
podívaly, jak to vypadá uvnitř úlu, co se děje,
kde a jak se včelky pohybují a jak tvoří plástve
a zaplňují je
cestou lesem jsme došli až k oboře
s daňky, a protože jsme pro ně měli
spoustu dobrot (jablka a mrkve), zvěř
přišla až přímo před nás a ukázala se
nám v celé své kráse – obdivovali jsme
jejich krásu a vznešenost

včelí stezka je plná zajímavostí o životě včel

celý den v přírodě jsme měli nádherné slunečné
počasí a možná i proto jsme na jednom
vyhřátém kameni uviděli ještěrku

líbily se nám i praktické přírodní
doplňky

kromě spousty zážitků a nových poznatků o přírodě si děti odnesly i
skleničku medu a včelí omalovánky

MĚLI BYSTE VĚDĚT, ŽE …
i v letošním školním roce se
uskuteční oblíbené akce…
…otevírání školní zahrady,
mikulášská návštěva ZOO,
vánoční posezení na třídách,
dětský karneval, oslava Dne
Země, pasování školáků,
výpravy do přírody a programy
pro předškoláky i jejich rodiče

škola má
prodlouženou
provozní dobu
do 17:30 hodin

škola vytváří rodinné
prostředí podporující jistotu
dítěte a atmosféru školy

v minulém školním roce byly děti ze dvou tříd
na ozdravném pobytu v Soběšicích u Sušice

od školního roku 2017/2018
byla zavedena povinná
předškolní docházka dětí,
které v daném školním roce
dosáhnou věku 6 let a starší
podrobnější informace naleznete ve
Školním řádu 6. mateřské školy Plzeň a
ve školském zákoně

… škola dlouhodobě spolupracuje
s 28. ZŠ, ZOO a BZ Plzeň, Městskou
policií Plzeň i s dalšími
organizacemi, odborníky,
poradenskými zařízeními,
ekologickými sdruženími, středními i
vysokými školami, centry rané péče,
…

škola je zaměřená na ekologii,
environmentální výchovu a zdravý životní
styl
samozřejmostí je zdravá výživa, třídění
odpadu, každodenní pohybové aktivity,
realizace ekoprogramů a ekoprojektů,
vzdělávací témata vycházející z přírody
škola spolupracuje s dalšími evropskými
školami prostřednictvím eTwinningu a
prostředí twinspace
vedeme děti ke slušnosti, respektu a vzájemné úctě

děti z naší mateřské školy se
každoročně zapojují do sportovních
akcí a projektů
nejstarší děti se účastní
plaveckého výcviku, mohou se
seznamovat s angličtinou
formou hry, vyzkoušet tvoření
z keramické hlíny, apod.
… škola má jedinečnou
zahradu, kterou koncepčně
dotváří již řadu let
prostřednictvím projektu
„Zelená oáza radosti“
škola dlouhodobě integruje
hendikepované děti

Další informace o škole, projektech, akcích a aktivitách se můžete dozvědět
na telefonních číslech: 378 027 911, 602 229 032
na webových stránkách školy: www.ekoskolka.cz
v zádveří školy prostřednictvím dokumentace školy a na nástěnce na ÚMO Plzeň 4
v budově školy na dveřích šaten a tříd
a na veřejných portálech

