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Vážení rodiče a přátelé školy,
stejně jako v předchozích letech vám přinášíme na následujících stránkách informace
o vzdělávání dětí v naší škole, o životě jednotlivých tříd, o tom, co se nám daří, ale i o tom,
co nás čeká a na co se těšíme. Věříme, že i pro vás je zajímavé, přečíst si o tom, čím děti žijí
a co se během školního roku naučily. Velmi oceňujeme vaši spoluúčast a zájem o dění
v naší škole a také snahu podpořit děti v rozvoji jejich dovedností.
Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

Realizované projekty školy,
které jsme nedávno uzavřeli a ty probíhající
ŠABLONY PRO 6. MŠ PLZEŇ
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.

Realizace projektu je do 31. 8. 2019

„Mámo, táto, pojďme zas
objevovat svět kolem nás“
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 – Ptáci online, Mravenčení
v mraveništi, Společné tvoření
z přírodnin (Den Země), Maceškový svět
vytvoří nám květ, rozzáříme svět,
Semínko si zasadíme, co vyroste uvidíme,
Děti svátek mají, společně si hrají, Ahoj
školko!, pokusíme se postavit nové týpí

„Ptáci online“
projekt
přímého
pozorování
jarního hnízdění
ptactva
z chytré
ptačí
budky
zavěšené na túji na
naší školní zahradě
– projekt pokračuje
už třetím rokem, a
tak máte i vy
možnost pozorovat,
tvořit s dětmi deník,
povídat si o životě
ptáků a dozvědět se
více o jedné ptačí
rodince, která si vybrala k hnízdění
budku právě na naší zahradě. Sledujte
v chodbě školní budovy nebo na
www.ptacionline.cz

„Svůj pokus si zkus!“
v průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019 jsme
dokončili realizaci tohoto projektu. Děti ze dvou tříd navštívily
Techmánii a Planetárium s aktuálně nabízenými programy.
Vzhledem k minimální návštěvnosti veřejnosti si děti pokusy,
objevy a zkoušku svých dovedností mohly vyzkoušet
v maximální míře a vše, o co projevily zájem, si i užít.

Příroda očima dětí
projekt mezinárodní spolupráce v Srdíčkové třídě

MOTÝLKOVÁ TŘÍDA
3 – 4 leté děti

„Každý na světě má
někoho rád a někdo má
rád jeho."
Děti z motýlkové třídy se na podzim
seznámily s novým prostředím,
kamarády, dokázaly se bez větších
problémů zapojit do skupiny
vrstevníků. Také si začaly osvojovat
různé poznatky a dovednosti při
rozvíjení svých individuálních
schopností.

POVÍDÁNÍ SE SKŘÍTKEM PODZIMÁČKEM
Nejvíce děti zaujalo téma skřítek Podzimáček. V tématu si děti
hravou formou osvojily různé poznatky o přírodě, všímaly si
proměnlivosti počasí a s tím související změny okolní přírody. Děti
se seznámily s výtvarným materiálem a poznávaly, jak ho využít
při svém tvoření.
Vyrobily mnoho pěkných obrázků např. skřítky, ježky, strom
( otiskávaly svoji ruku ), papírové draky, které společně pouštěli
na naší školní zahradě. Děti také rozvíjely jemnou motoriku –
stavěly různé domečky z přírodnin pro zvířátka, vyzkoušely si
základy grafomotorických cvičení na velké archy papíru. Naučily se
nové písničky, básničky, pohybové hry. Děti jsou velmi zvídavé
a moc nás těší, že chtějí poznávat něco nového a nepoznaného.

Hry a povídání o vodě

KVÍTEČKOVÁ TŘÍDA
4-5leté děti

"V každém z nás je ukryté semínko,
záleží na tom, jak a čím o něj budeme
pečovat, aby z něho vyrostla krásná
květina“
Pojďte s námi za pohádkou,
projdeme se pamětí...Tak zněla
slova úvodní písničky k dětskému
pořadu, který byl plný pohádek a
povídání. V Kvítečkové třídě
chodíme s dětmi z pohádky do
pohádky, objevujeme svět, učíme
se, rozeznáváme dobro i zlo,
hrajeme si a prožíváme různá
dobrodružství společně s hrdiny
příběhů. Už jsme navštívili např.
Perníkovou chaloupku, Marušku
a dvanáct měsíčků nebo Ošklivé
káčátko.

Perníková chaloupka v Kvítečkové třídě…

Jeníček a Mařenka…

Ledová ozdoba
Mrazivých zimních dnů jsme
využili pro pokusy s vodou a
mrazem. Děti na dno kelímků
položily vlnu a korálky,
zalily vodou a se zájmem
pozorovaly proces mrznutí.
Pak jsme společně ozdobili
na zahrádce vrbu ledovými
ozdobami. Když ozdoby
roztály, děti si zahrály na
Popelku a barevné korálky
do posledního sesbíraly.

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!
Projekt ve spolupráci se Sokolem (Česká obec sokolská) si naše třída
vybrala kvůli zábavě a motivaci ke zdravému pohybu. Přirozená chuť
se hýbat je dětem v tomto věku vlastní, a když se k tomu ještě přidají
zvířátka a jejich úkoly, děti je s radostí plní, učí se dovednostem a ještě
si za odměnu mohou nalepit samolepku do svého deníčku. Zábavná
forma cvičení je tou nejlepší činností, která dětem může pomoci zdravě
růst, vnímat své tělo a zlepšovat fyzickou kondici.

SRDÍČKOVÁ TŘÍDA
5 - 6 leté děti
"V každém srdíčku jsou zaseta semínka
lásky, dobroty, porozumění, přátelství,
ohleduplnosti... …a záleží jen na nás,
kolik jich vzklíčí."
děti se učí poznávat svět
okolo sebe i ten vzdálenější,
získat dovednosti potřebné
k
úspěšnému zvládnutí
nástupu do základní školy,
k bezproblémovému zapojení
se do skupiny vrstevníků a
maximálnímu rozvoji svých
individuálních schopností

SKVĚLÉ EXPERIMENTOVÁNÍ V TECHMÁNII
Na úvod nám jedna z „edutainerek“ představila fungování parního
stroje v praxi a vysvětlila dětem princip pístu. Postupně jsme
vyzkoušeli všechny hlavolamy a manipulační hry na odhad, koordinaci
a cit pro sestavení daného tělesa, plošného tvaru, nebo dopravení
něčeho konkrétního na určené místo.
Hned v sousedním prostoru navazovala
část „Člověk a zvíře“, kde si děti mohly
postupně vyzkoušet všechny svoje smysly,
pohybové dovednosti – rychlost, postřeh,
hbitost, koordinaci, vnímání vibrací i
intenzity zvuku, a také viděly, jak fungují

některé tělesné orgány – srdce,
plíce, regulace teploty, mozek…

PROGRAMOVÁNÍ V CENTRU ROBOTIKY

SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA
5 - 7 leté děti
"Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho
nemohl darovat."
Spolupráce s ekologickým sdružením
AMETYST
Prožili jsme dopoledne v přírodě a na
zahradě plná pozorování, poznávání a
vytábění spojená s ročním obdobím:
 KNIHA STROMŮ (podzim)
 NAKRMÍME PTAČÍ
SOUSEDY (zima)

ROZPUSTILÁ RAKETA

UF, UFO!
Naše vesmírné putování ukončilo
setkání s mimozemšťany – díky
pracovníkům
Animánie
a
programu Film hrou jsme měli
možnost vdechnout život našim
UFOnům z modelíny.

I v letošním roce jsme navštívili
plzeňskou Techmánii. Tentokrát jsme
se vypravili do expozice VESMÍR.
Prožili jsme dopoledne plné
zajímavých zážitků – zkoušeli jsme
startovat raketu, odhalili jsme, jak
vypadá jádro země, dívali jsme se hvězdářským dalekohledem,
porovnávali jsme hmotnost planet,
pozorovali jsme povrch na
některých planetách, ohromil nás
velký model naší sluneční
soustavy...
Poznávání vesmíru nás provázelo
i dalším obdobím v mateřské
škole. Proměnili jsme se na
kosmonauty, postavili jsme raketu a odstartovali na cestu plnou
fantazie, barev (galaxie – hra s temperou, malování „čokoládovou“
barvou), pokusů (Co je vzduch?) a poznávání (Jak dostaly souhvězdí
svá jména?- četli jsme z knížky Staré řecké báje a pověsti).

Povídali jsme si o

DOKÁŽU TO!...aneb základy 1.pomoci u nás ve třídě lidském těle, jak

„pracuje“ a jak se
zachovat a v případě
úrazu. Paní Lada
z ČČK nás seznámila
s resuscitací a
panákem Andulákem;
prozkoumali jsme
přístroj AED.

Zápis do naší školy
se uskuteční ve dnech

2. 5. 2019 a 3. 5. 2019
každý den od 13:00 do 17:00 hodin
a všechny zájemce srdečně zveme i na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zákonní zástupci nově přijatých dětí
budou pozváni v červnu na informační
schůzku k nástupu dítěte k docházce do
naší školy
a
seznámí se s informačním systémem
školy a také adaptačním programem

který se koná ve středu 17. 4. 2019
od 9:00 do 11:00 a od 14:30 do 16:00 hodin

Informace o letním provozu
provoz zajišťuje v době letních měsíců (červenec, srpen) naše
mateřská škola
v době od 29. 7. 2019 do 2. 8. 2019 bude škola uzavřena,
v ostatních týdnech bude omezený provoz školy pro děti, které
jejich zákonní zástupci přihlásí k docházce
veškeré další informace se dozvíte na třídách

Možnosti, jak se zapojit do života školy











… veškerá dokumentace školy je
dostupná k nahlédnutí v zádveří
budovy

... děti z naší mateřské školy se
každoročně zapojují do sportovních
akcí a projektů

Sdílet společné aktivity se svými dětmi
Pomoci při jarních pracích na školní zahradě, přinést a
zasadit jarní květinu do připraveného záhonu
… nejstarší děti se účastní
Pozorovat se svým dítětem drobné živočichy a podpořit ho
plaveckého výcviku, mohou se
ve zvídavosti a zájmu o život v přírodě a vše živé
seznamovat s angličtinou formou
Tvořit jednoduchý obrázkový deník o tom, co se děje u
hry, vyzkoušet tvoření z keramické
sýkorek v době hnízdění
hlíny, apod.
Přinést starší knihy do zahradní knihobudky, nebo
do třídy na čtení s dětmi, přijít přečíst pohádku dětem po
obědě
… škola má jedinečnou zahradu,
Sdělit jakýkoliv návrh na realizaci projektu, či tématu,
kterou koncepčně dotváří již řadu
které děti zajímá
let prostřednictvím projektu
Zapojit se do projektu ŠJ „Maminko, tatínku, zveme vás
na svačinku!“ přispěním do FOTOSOUTĚŽE
„Zelená oáza radosti“
Přinést do školy nepotřebné materiály, které mohou
pedagogové využít při práci s dětmi
… škola prošla rozsáhlou
Přiblížit dětem zajímavé povolání, které vykonáváte,
formou povídání s ukázkami pomůcek a pracovních
modernizací v letech 2009 – 2011
aktivit
a v roce 2016 oslavila 50 let
Podporovat děti v zájmu o dění ve škole sdílením dětských
od svého otevření
prožitků během dne a radosti z výtvorů, které můžete vidět
v šatnách a na chodbě u tříd
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

