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Vážení rodiče a přátelé školy,
rok se s rokem sešel a my jsme opět v březnu museli uzavřít školu
z důvodu zákazu osobní přítomnosti dětí nařízeného vládou. Mrzí
nás to o to víc, že období jara je snad to nejhezčí z celého roku a
nabízí se spousta zajímavých aktivit, které lze podnikat venku.
Tuto dobu jsme tedy využili pro přípravu novinek pro děti,
abychom si potom společně mohli pobyt na školní zahradě užít.
Snad se i vám a vašim dětem budou nové realizace líbit. O tom, co jsme připravili a také
o tom, co se událo v tomto školním roce si můžete přečíst na následujících stránkách.

Zaměstnanci 6. mateřské školy Plzeň

„Distanční vzdělávání v mateřské škole“
Každá mateřská škola, tedy i ta naše, má v době uzavření z důvodu protiepidemických
opatření povinnost vzdělávat děti, pro které je v aktuálním školním roce předškolní
vzdělávání povinné. Děti mají povinnost se tohoto vzdělávání účastnit a jejich zákonní
zástupci zase být v kontaktu s mateřskou školou. Pedagogové z naší školy (včetně těch,
kteří mají ve třídě mladší děti) připravovali pro děti nápadité tipy na to, jak je možné
smysluplně využít čas doma, ale i venku. A jak tedy takové distanční vzdělávání probíhalo?

připravili jsme
• informace pro rodiče – zasílali jsme je e-mailem, sdělovali telefonicky,
zprostředkovávali na webových stránkách školy
o e-mail využívají zejména třídní učitelky k zasílání obsahu třídního vzdělávání
předškoláků, pracovních listů konkrétním dětem a také důležitých informací
zákonným zástupcům
o telefonicky sdělujeme zejména velmi důležité oznámení týkající se rozhodnutí
o uzavření školy apod.
o webové stránky slouží hlavně ke sdělování obecných informací a jako
zásobárna námětů pro rodiče a děti v neveřejné kategorii “informace
pro rodiče“
• „zápisy nanečisto“ – sadu úkolů pro každého budoucího školáka, aby si hravou
formou mohl potvrdit svou připravenost na školu a rozumně vyplnit částečně čas
před zápisem do první třídy
• aktivity vycházející ze zaměření naší školy – pokusy na doma (nakládání s odpady,
vodou, potravinami, chování vůči přírodě), aktivity pro smyslové vnímání živé
přírody, nápady na pohybové aktivity venku, náměty pro tvořivé hry
• kamínkovou stopovačku – hru motivující k procházce přírodou (okolím bydliště),
pozorování přírodnin a stanovišť, vlastnímu tvoření, kamarádskému podpoření
pokračování hry, ohleduplnosti a radosti z objevů
Všem, kteří se zapojili, děkujeme, že jste s námi byli

Dlouhodobé projekty školy,
které právě realizujeme
„ŠABLONY II PRO 6. MŠ PLZEŇ“
OP VVV, Výzva č. 02_18_63 ŠABLONY II
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 – chůva, školní speciální
pedagog.
Cílem je podpořit mateřskou školu prostřednictvím personálního
posílení, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností pedagogů.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

PŘEDŠKOLÁKOVO
INDIVIDUALIZOVANÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
Hlavním zaměřením projektu je
vytvoření funkční sítě mateřských
škol jako center kolegiální podpory
a vzájemného obohacování a učení
škol, zejména pedagogů. Projekt je
zaměřen na téma individualizace
vzdělávání v MŠ.
https://individualne.cz/cim-se-zabyvame/

PŘÍRODA NA DOSAH

zvonička
týpí z vrbového proutí
vegetační úpravy školní zahrady
přírodní pracovní dílna
cyklostojan
proměna části školní zahrady
pro podporu kutilských, řemeslných
a pěstitelských prací na zahradě
na podporu motivace k práci
s přírodninami, prožitkovým činnostem,
interakci s reálným světem kolem nás
škola získala na realizaci tohoto projektu
finanční příspěvek z Nadačního fondu
Zelený poklad
ve výši 111 535,- Kč

„SMART Plzeňáčci“
Cílem projektu je prostřednictvím vzorové školy podpora pedagogů
partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních
metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem je
podpořit pedagogy, aby s využitím mentorů a garantů zvyšovali
kvalitu vzdělávání dětí předškolního věku především v oblastech
logického myšlení, základů algoritmizace a podporovali rozvoj
pregramotností a školní zralosti dětí. Výstupem projektu budou
vzorové hodiny a doložený posun pedagogů dle DigiCompEdu.
Aktivity projektu
Interaktivní výuka * Školní zralost * Robotika * STEM
Klíčové aktivity
škole bylo dodáno následující vybavení:
*multidotykový panel, tablety
*programovatelné včely BEE-BOT
*badatelské batohy s pomůckami pro zkoumání přírody
*sady pomůcek pro diagnostiku dětí (předškoláků)

PREZENTACE VZDĚLÁVÁNÍ
V NAŠÍ ŠKOLE
RADNICE MĚSTA PLZNĚ
únor 2021

TVOŘENÍ Z PŘÍRODNIN

SRDÍČKOVÁ TŘÍDA
3 - 4 leté děti
"V každém srdíčku jsou zaseta semínka
lásky, dobroty, porozumění, přátelství,
ohleduplnosti . . .
… a záleží jen na nás, kolik jich vzklíčí."
Jaké to v té školce asi je?
Budu tam mít nějaké kamarády?
A co paní učitelka – bude na nás milá?
A hlavně – vydržím bez maminky?
Obavy už dávno pominuly a děti zvládly
pobyt v Srdíčkové třídě výborně.
Pomohly i básničky, písničky, pohádky
a dětské příběhy, povídání i společné
hraní a také rodiče. Už to známe, už to
víme, ve školce si poradíme!
O ZTRACENÉ RUKAVIČCE

ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK
NA ŠIROKÝ DEŠTNÍK …
jak jsme si zvykali na školku,
nové kamarády a měli různá
očekávání toho, co nás nového
čeká, podzim utekl velmi rychle
a dešťové kapky se pomalu
proměnily ve sněhové vločky …
… a už z nás byli kamarádi
POSTAVIL JSEM SNĚHULÁKA NA STRÁNI …
Zima nám letos přála, a tak jsme
si mohli společně užít různé hry
se sněhem – postavili jsme
sněhuláka na školní zahradě,
koulovali
se,
dělali
stopy
ve sněhu a pozorovali ty ptačí,
jezdili na lopatách z kopce,
zkoušeli sníh přemísťovat a
stavět
z
něho
malé
iglú.
Co jsme viděli venku, o tom jsme
si i povídali a ve stejném duchu
i tvořili ve třídě. Stali se z nás
na chvíli i malí herci, když jsme
se převlékli za zvířátka a zahráli
si pohádku o ztracené rukavičce.
Bílá zima byla letos moc prima!

KARNEVAL
jsme letos kvůli uzavření škol nestihli
nevadí – o to víc se na něj budeme těšit příští rok
a parádně si to všichni užijeme!!
O KOBLÍŽKOVI

RUKU PODEJ DĚTEM, POJĎ BAREVNÝM SVĚTEM

je název našeho celoročního seznamování se
se školkou, dětmi i dospělými – a bude to platit
i nadále, až se zase ve školce všichni potkáme

SE SLUNÍČKEM JSME ZAČÍNALI A UŽ SE MOC TĚŠÍME NA JEHO JARNÍ SÍLU

Kvítečková třída
4-7leté děti
"V každém z nás je ukryté semínko, záleží
na tom, jak a čím o něj budeme pečovat,
aby z něho vyrostla krásná květina“
Třídní erb Kvítečkov

Děti z kvítečkové třídy mají
od začátku školního roku 2020/21
nové
dřevěné
kamarády
–
Hurvínka a Máničku. Občas jsou
popletení, občas dělají legrácky a
s dětmi se učí novým věcem, hrají
si a poznávají svět. Na podzim děti
vstoupily do stroje času a ocitly se
v době dinosaurů, pravěkých
rostlin a života na planetě, jak ho
známe jen z knih. Pak cestovaly za
Človíčkem a prvními lidskými
osadami, přes narození Ježížka to
vzaly do hradů za rytíři,
princeznami a
strašidly až
do dnešních dnů. Předškoláky
čeká zápis do ZŠ, je třeba se na
něj jak se patří připravit.
Hurvínek a Mánička dětem určitě
poradí, jak na to!
Putování časem
do hradů ČR
Děti velmi zaujalo
objevování rytířů,
princezen, jejich zvyklostí,
turnajů, zábavy a her na
hradě, řemesel i hradních
tradic. Děti si chtěly
vyzkoušet postavit svůj
hrad. Tady je!

Dinosauří hnízdo

Ve zvláštní koronavirové době si
děti udržely chuť pracovat, hrát si
a sdílet svá dobrodružství ve školce
se svými kamarády a učitelkami.
Pracovali jsme pod přísnými
hygienyckými pravidly, ale děti
jsou velmi přizpůsobivé, naučily se
vše zvládat s úsměvem a braly tato
opatření jako součást dne, života.
Všem rodičům také patří náš dík
za soudnost,toleranci i ohleduplnost
vůči nám, učitelkám, i dětem. Pevně
věříme, že se nám to za pár měsíců
bude už jen zdát a vrátíme se
do těch správných kolejí, které jsou
v současné
době
výhybkou
přesměrovány na koronavirovou
cestu. Přejeme Vám všem pevné
zdraví a radost z nových dnů!

Brontosaurus
v životní velikosti

Dinosauří nález na naší školní zahradě

Nalezená fosilie, sopky, práce paleontologa, otisk pravěkého zvířete do kamene (sádry).

Jedno slunečné dopoledne jsme si s dětmi zkusili zahrát na paleontology
a podařil se nám velký objev! V pískovišti naší školní zahrady děti objevily
dinosauří fosilii! Pod přísným dohledem vědců z univerzity, archeologů
a historiků jsme vyzvedli ostatky mláděte Tyranosaura Rexe a vystavili jsme si je
v muzejní části kvítečkové třídy za neustálého dohledu průmyslových kamer
a nočních strážců Hurvínka a Máničky. Děti měly z vykopávky velikou radost
a kdybychom nemuseli odejít na oběd, rozkopaly by zvědavostí celou zahradu

„Pojď, pohádko
SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA mezi nás, koupíme
2 - 4 leté děti
ti zlatý pás.
Pospěš, pospěš, už
"Úsměv nestojí nic a přináší mnoho.
je čas….“
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj
obešel, a nikdo není tak chudý, aby ho Také si rádi hrajete?
Pojďte s námi
nemohl darovat."
do pohádky..

Náš nový kamarád
Ve třídě jsme přivítali nového
zvířecího kamaráda šneka Vanilku.
Pozorujeme, jak roste, už víme, že si
nejvíce pochutná na okurce, salátu,
jablíčku a občas i banánu. Proto, aby
měl i krásný pevný domeček,
přidáváme do terária sépiovou kost.

Pohádka O veliké řepě
Pohádky si užíváme i jako herci.
S pomocí čepiček se z nás staly
známé postavičky a zvířátka
z pohádky.

Ke krmítku ptáčci letí…
I letos jsme se zúčastnili pozorování a
sčítání ptáčků u nás na krmítku (Ptačí
hodinka,
leden 2021).
S dalekohledy
jsme se vydali za
ptačími kamarády
i do blízkého
Lobezského parku
– pozorovali jsme
na řece kachny,
straky v černém kabátku, sýkorky štěbetalky i hejno malých
mlynaříků. Společně jsme hledali, co asi mají ptáčci ke svačině.
Protože jsme v hledání nebyli moc úspěšní, myslíme si, že i ptáčkové
musí mít prázdná bříška – proto jim vyrobíme a připravíme
na naší
zahradě
semínkovou
hostinu.

Sníh tu bude, to se ví, postavíme
království…
Společně jsme přivolávali zimu. I v tomto
tématu nás provázely pohádky. A tak jsme
čarovali s Mrazíky, poletovali s vločkami
a kouleli se se sněhulákem. Vytvořili jsme
si i vlastní Ledové království. V čarování
nám letos pomohla i příroda – s radostí
jsme si užili sněhové nadílky na naší
zahradě.

STROMOVOUS

MOTÝLKOVÁ TŘÍDA
5 – 6 leté děti
„Každý na světě má někoho
rád a někdo má rád jeho."

Děti z motýlkové třídy se naučily
vnímat usínající přírodu, stromy
na podzim, všímaly si jejich
proměny a dalších souvislostí
v přírodě. Prostřednictvím her,
činností a aktivit vnímaly svět
zvířat jako jednu z forem života
a upevnily si pozitivní vztah
k životnímu prostředí, jeho ochraně.

Rok se Stromovousem
Prostřednictvím maskota třídy „Stromovouse“ děti poznávaly
přírodu, objevovaly nepoznané, experimenovaly. Učily se
pozorovat, vnímat, porovnávat a těmito metodami získávaly
poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné
k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Děti se
naučily poznat a pojmenovat, některé stromy a jejich plody
na školní zahradě, seznámily se s drobnými živočichy,
ptactvem a škůdci stromů. Svoji fantazii a tvořivost využily
při kresbě, malování a výrobě moc pěkných obrázků a
výrobků především z přírodních a odpadových materiálů.
Děti také v různých aktivitách rozvíjely vše potřebné pro vstup
do ZŠ. Naučily se nové písničky,
básničky, pohybové hry. Děti byly opět
velmi zvídavé
a moc nás
těší, že chtějí
neustále
poznávat
něco nového.

Environmentální aktivity, pokusy a hry

Také náš záhon u Dubínka
jsme museli letos osázet
bez dětí – tentokrát je to had

přírodní dílnu jsme vypletly také

Projekt
„Příroda na
dosah“ a nové
realizace
na školní zahradě

využili jsme pruty
z vrby u pískoviště

na řadu přišla i výměna
zábradlí na vodním prvku

distanční
vzdělávání
v našem pojetí
tvoření v různých
podobách

spousta obrázků, ale i práce
s přírodninami a hry venku

domácí pokusy a pozorování,
bádání a zkoumání uvnitř i venku,
pohyb a hry v přírodě

kamínky se daly najít i
jinde – třeba v lázních

Jen mít oči otevřené …

Lobezský park byl plný
malovaných kamínků

Kamínková
stopovačka

… a některý najít

Vážení rodiče a přátelé školy,
na této stránce máme pro vás několik postřehů o tom, co přinesl tento
školní rok. Možná o tom víte, možná vás něco překvapí. Tak pojďme to
důležité zrekapitulovat:
• září

o dokončení rozsáhlé sanace suterénu
o setkání po letních měsících a začátek velmi zvláštního školního roku
o požadavek roušek pro vstup dospělých osob do budovy školy

• říjen

o sportovní dopoledne dětí na školní zahradě
o uzavření školy z důvodu rozsáhlého výskytu nákazy koronavirem
o distanční vzdělávání předškoláků

• listopad

o domácí pozorování noční oblohy a společné rozsvěcování světýlek
na dálku
o zpřísnění všech hygienických a protiepidemických opatření

• prosinec
o
o
o
o

adventní čas alternativně
mikulášská nadílka pro zvířátka v ZOO
hravá mikulášská nadílka pro děti
dětský kalendář jako dárek i památka

• leden

o setkání po Vánocích
o velká sněhová nadílka a zimní radovánky

• únor

o kontrola České školní inspekce – výborné hodnocení školy ve všech
oblastech

• březen

o začátek realizace úprav školní zahrady
o kamínková stopovačka
o distanční vzdělávání nejen předškoláků
o očkování pracovníků školy

• duben

o otevření školy pro děti s povinným předškolním vzděláváním
o testování dětí i zaměstnanců školy
o Den Země – oslava tvořením online

