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Vážení rodiče,  

Další rok v naší „DUHOVÉ“ školce je téměř za námi. Prožili jsme spousty zážitků, 

překvapení, radosti. Během uplynulých měsíců jsme připravili mnoho zajímavých akcí 

 a aktivit, které byly zážitkem jak pro nás, tak i pro Vaše děti. Konaly se nejrůznější divadla, 

výlety, exkurze a odpolední akce, během kterých se snažíme spolupracovat právě s Vámi. 

A proto i nyní přicházíme s našim časopisem, abychom Vás informovali o dění v naší 

mateřské škole. 

Začíná nám počasí nejen krásné svým počasím, ale také tím, že se dětem blíží 

dlouho očekávané a vytoužené prázdniny. Nyní už jen zbývá těšit se z dalších 

nadcházejících teplých a slunečních dní a popřát Vám příjemné čtení našeho časopisu 

Duháček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak jsme na Sportovní prožili září 

Adaptace nových dětí letos ještě probíhá, protože děti mladší než 3 roky se 

adaptují pomaleji. Rodiče děti doprovázeli do třídy, hráli si spolu, vše si prohlédli a dnes již 

chodí všechny děti bez rodičů. Většina s úsměvem a těší se na kamarády, hry i učitelky. 

Na třídní schůzce 5. 9. byli rodiče seznámeni s provozem a řádem MŠ, se 

stravováním, placením školného, s tím co děti potřebují pro bezproblémový pobyt v MŠ, 

domluvili jsme se na oslavách narozenin a jiných společných činnostech. 

Pro seznámení s celou budovou MŠ jsme pozvali 21. 9. rodiče na „Šmejdění 

 a zdobení naší mateřské školy.“ Rodiče s dětmi hledali chytrou sovu, která jim dala 

hádanku. Za uhodnutí hádanky byla samozřejmě odměna. Potom rodiče společně s dětmi 

vyrobili závěsy s ptáčkem a sovou do oken i k výzdobě celé školy. Všichni, kdo přišli, byli 

spokojeni a těší se na další akci. 

Slunečné dny v září jsme si užívali na naší školní zahradě. Nejvíc děti baví jízda na 

koloběžkách, skluzavky a hry s pískem. 

Na co jsme si hráli: na domácnost, v obchodě, dopravní hry s auty, puzzle, mozaiky, 

skládačky, člověče nezlob se a hlavně seznamovací hry – na jména, na hodné děti, na 

konopky, na hada, na kominíka a jiné.  

Co jsme se naučili: společný pozdrav, pokřik, ranní protažení, společně jsme si 

stanovili pravidla našeho soužití, jak se budeme oslovovat, proč je důležitý pitný režim, jak 

se bezpečně chováme na ulici, proč třídíme odpad a šetříme materiálem, proč patří 

odpočinek ke správné životosprávě a mnoho dalších užitečných návyků, které budeme 

dále rozvíjet a prohlubovat. 

                                                                                                          Lhotecká Bronislava 



 

 

                     



Podzimní slavnost s permoníky 

Vždy na podzim pořádáme pro děti a jejich rodiče podzimní slavnost. Letos 19. října 

v 16:00 hodin přivítali všechny návštěvníky na vyzdobené zahradě ,,permoníci“. Dětem 

jsme již předem vyprávěli o těchto skřítcích, vyslechly si různé příběhy, takže se vůbec 

nebály a byly namotivované plnit úkoly na stanovištích. Po splnění všech disciplín děti 

dostaly pěkné dárečky, za které moc děkujeme STROJÍRNĚ OSLAVANY.  

Děti a rodiče si pochutnali na různých dobrotách, pečených bramborách, byl 

připraven vynikající čaj s ovocem. Moc děkujeme všem šikovným maminkám, které toto 

občerstvení připravily. 

Na zahradě panovala výborná nálada, počasí nám přálo, všechno dopadlo na 

jedničku. Ale všechno jednou končí, takže ,,permoníci“ uzamčeli bránu školní zahrady  

a všichni jsme odcházeli domů plni krásných zážitků z příjemně stráveného odpoledne.  

V měsíci říjen děti ještě čekala krásná pohádka „O kamarádství“ od divadla Ůsměv. 

               Eva Koláčková  

     



    

     

 



Vánoční dílnička 

První listopadový den jsme rozzářili svými úsměvy a pózami s panem fotografem 

celou školičku. 10. listopadu jsme s dětmi navštívili knihovnu v Oslavanech, kde se nás 

ujala příjemná paní knihovnice a spolu s ní jsme děti seznámili s různými druhy knížek – jak 

jsou uspořádané, k čemu slouží, jak se s knihou zachází. Měli jsme možnost si knihy nejen 

prohlédnout, ale i přečíst dětem pohádku a říkanky.  

Ke konci měsíce (21.11) jsme se vydali do Dělnického domu na pohádku 

„Čertování“. Dětem se pohádka velmi líbila, byla zajímavá a poučná. Navodila nám 

atmosféru blížícího se adventu a my jsme se poté s chutí pustili do zdobení mateřské 

školy. Dětí ze všech tříd s nadšením vyráběly adventní věnce, zdobily větvičky, pekly 

cukroví a vykreslovaly obrázky. Vytvářely i ozdoby na výstavu betlémů. Na odpoledne 30. 

listopadu jsme pozvali rodiče na již tradiční „Vánoční dílnu“, kde jsme společně vytvořili 

papírové hvězdičky a ozdobili jimi náš stromeček. Děti si připravily pro své nejbližší malé 

překvapení v podobě krátkého pásma písní, říkanek, propojené pohybem a tancem. 

Rodiče se mohli pousmát i nad obrázky z horoskopu na příští rok. Příjemnou atmosféru 

dotvářely vánoční koledy i vůně punče. Zářil nejen stromeček, ale i tváře dětí a rodičů. 

Odpoledne jsme si velmi užili. 

                                                                                Vlaďka Rosendorfová 

                     



Vánoční zvonění v naší školičce 

Nastala doba plná pohádek, překvapení a těšení. První adventní neděli jsme jako 

každý rok zazpívali s dětmi u rozsvěcování vánočního stromu. Vystoupení našich dětí se 

podařilo a rozzářilo všechny v okolí. Také naši předškoláci nazdobili jeden z vánočních 

stromečků v kapli ozdobami, které sami vyrobili. Školka nám celá provoněla po pečení 

vánočního cukroví a perníčků, kdy děti ukázaly svoji cukrářskou šikovnost.  

 

 

Šestého prosince se ve školce ozval zvoneček  a navštívil nás Mikuláš, anděl a 

čertík. Děti si připravily písničky a básničky, za které byly obdarováni nadílkou. 

Předvánoční těšení jsme dětem zpříjemnili pohádkou „ Vánoční překvapení“.  Ze školky 

byly slyšet koledy, děti vyráběly vánoční přáníčka a dárky. Maminky nám přinesly malou 

ochutnávku vánočního cukroví a všichni jsme se těšili, až do školky přijde Ježíšek. Když ta 

chvíle nastala, děti měly velkou radost z nových hraček, které jim Ježíšek přinesl. A že jich 



bylo opravdu hodně. Moc děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří přispěli a udělali 

tak dětem krásné Vánoce.  

                   

 

Vánoční doba uplynula a nastal nový rok. A tak si přejme, ať jsme zdraví, šťastní   

a máme se rádi.  

                                                                                                 Lenka Vašíčková   

               

                



Klauni, indiáni, kočičky a medvídci v naší 
duhové školce 

Měsíc únor v naší školce byl velice barevný. Zpívali jsme a tancovali se skupinou 

Ententýky do muziky, která nám přišla zahrát Karnevalové písničky. Vyráběli jsme 

karnevalové masky a začali jsme se připravovat na náš karnevalový den.  

Od rána jsme zdobili třídy a celou školku provonělo smažení koblížků. Postupně  

se nám školka začala plnit klauny, indiány, kočičkami, medvídky a přišly i Elsa s Annou. 

Děti měly připravené básničky o karnevalu a společně jsme si zatancovali na známou 

písničku od Míši Růžičkové- Hlava, ramena, kolena, palce. Pochutnali jsme si na 

připravených koblížcích a následovala volná zábava, která se konala už v jednotlivých 

třídách. Zahráli jsme si židličkovanou, zatancovali s medvědem a užívali si svých masek.  

Kromě karnevalu nás v únoru čekala ještě návštěva. Studenti ze stomatologické 

fakulty nám přišli ukázat, jak se máme správně starat o naše zoubky. Protože je ve školce 

stále veselo a pořád je co dělat, tak nám nezmrznul úsměv na tváři ani po silných mrazech, 

které nás provázely koncem měsíce.  

                                                                                                   Adéla Pyrochtová 

 



Naše modrá planeta 

10. dubna jsme přivítaly na naší školní zahradě trojici zajímavých zvířat. Byly to 

cvičené kozy, které dětem i p. učitelkám předvedly své umění. Na pokyn jejich chovatelky 

tančily, skákaly a cvičily. Vždy za svůj výkon dostaly nějakou odměnu. Jedna z těchto koz 

byla dokonce šampionkou České republiky. 

  

19. dubna za námi přijelo sférické kino. Děti v nafouknutém velikém stanu zhlédly 

zajímavé filmy. Mladší děti sledovaly krásný film o podmořském světě s názvem „Korálový 

útes“ a starší děti rozšiřovaly své vědomosti o životě stromů. Všem dětem se promítané 

filmy velmi líbily. 

V neděli22.dubna k oslavě „Dne Země“ proběhlo na náměstí Republiky slavnostní 

odpoledne, kde děti z naší MŠ na ulici Sportovní přednesly básně a zazpívaly písničky na 

dané téma. Sluníčko krásně svítilo a nevšední odpoledne se vydařilo. 

Po celý měsíc duben naše děti v MŠ kreslily, malovaly, vytvářely různé výrobky. Při 

vycházkách do přírody pozorovaly krásy jarní přírody a rozšiřovaly své znalosti o nové 

poznatky ze svého okolí. 

                                                                                                              Pavla Haráková 



Květnová výprava za indiány do 

Podmitrova 

V měsíci květnu jsme toho s dětmi stihli opravdu hodně, o zajímavé akce a události 

jsme neměli nouzi. 

Ve dnech 9. a 10. května se brány naší školky otevřely široké veřejnosti, především 

pak rodičům a dětem, kteří nás mohli navštívit a podívat se, jak to u nás vypadá, 

popovídat si, zeptat se prakticky na cokoliv kolem zápisu a strávit s námi kousek dne. 

10. květen byl určen všem maminkám. Na zahradě jsme si pro všechny mámy 

připravili speciální program plný srdíčkových úkolů. Kdo překonal všechny nástrahy  

a nasbíral dost srdíček, ten dal mamince vlastnoručně vyrobené dárečky a mohl si spolu 

s ostatními nad rozdělaným ohněm opéct špekáček a občerstvit se přichystaným 

pohoštěním.  

Dále jsme v měsíci květnu stihli… 

Pravidla silničního provozu jsou neúprosná, proto jsme navštívili spolu s dětmi 

místní dopravní hřiště. Děti si vybraly dopravní prostředek, nasadily přilbu a hurá na 

pozemní komunikaci. Naučili jsme se toho spoustu - dodržovat rozestupy, jezdit 

přiměřenou rychlostí, poznat některé dopravní značky atd.  

Ke konci měsíce jsme se seznámili s trochu netradičními hudebními nástroji 

inspirovanými dalekou Afrikou. Na unikátní nástroje jsme si v rámci muzikoterapie mohli 

dokonce i zahrát, některé zněly jako kopýtka stáda zeber, opice, žabky aj. 

Poslední květnový den patřil společnému fotografování, které jsme letos pojali 

trochu netradičně. 

V průběhu celého měsíce jsme malovaly, tvořily, zpívaly, hrály nejrůznější hry  

a mnohem víc. Někteří z nás se účastnili i školy v přírodě. 

Bc. Veronika Kýrová 



 

 

 

 

 

 

 



Logopedie v duhové školce 

Správná výslovnost je vizitkou každého z nás, avšak stále více dětí předškolního 

věku trpí nějakou vadou výslovnosti, která může být ovlivňována nejen vrozenými 

dispozicemi, ale také zdravotním stavem, či sociokulturními  podmínkami, ve kterých dítě 

vyrůstá. Pokud však v čas dojde k diagnostikování poruchy a bude docházet 

k pravidelnému procvičování s dítětem, je velká pravděpodobnost úspěšného odstranění 

řečových obtíží.  

Jako každý rok, tak i letos v měsíci květen proběhla u nás ve školce logopedická 

depistáž pod vedením paní ředitelky Bc. Hany Küfhaberové, společně ve spolupráci se 

speciálně pedagogickým centrem Brno – Veslařská. Bylo vybráno sedm dětí ze všech tříd 

z MŠ Sportovní, u kterých byla posuzována úroveň jazykových dovedností, plynulost řeči, 

správné dýchání, fonematický sluch a zraková diferenciace. Následně všechny vybrané 

děti, byly zařazeny do logopedické třídy v MŠ Sportovní na rok 2018/2019. 

Cílem logopedické péče na naší škole je naučit děti správně vyslovovat. Proto je 

důležité trénovat právě ty hlásky, které ještě děti neumí, anebo jim činí značné obtíže. 

Dítě má správně ovládat svůj dech, mluvidla a hlavně aktivně rozvíjet slovní zásobu, což je 

u některých z nich velký problém. Pravidelná cvičení provádíme hravou formou (foukadla, 

míčky, obrázky, pexesa, kartičky s obrázky). Jednotlivé cviky jsou individuální podle 

doporučení.  

Pokud jste si Vy sami rodiče vědomi, že řeč Vašeho dítěte není zcela v pořádku, 

měli by jste se snažit tento problém řešit. I když dnes žijeme v uspěchané době, obracíme 

se na Vás s prosbou a žádostí, aby jste využili našich doporučení během logopedické péče 

Vašeho dítěte a opravdu si každý den našli chviličku na procvičování správné výslovnosti. 

Vím jistě, že si to Vaše děti zaslouží a později jejich čistá a plynulá řeč, pro Vás bude tou 

největší odměnou. 

A teď něco pro vás, milí rodiče:  

1) Nejkulaťoulinkatější kulička se kutálela po nejkulaťoulinkatější kuličce. 

2) Na otorinolaryngologickém oddělení otorinolaryngoluje starý otorinolaryngolog. 



3) Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se 

dcera krále Nabuchodonozora. 

Mgr. Michaela Vítečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprávičky z MŠ Havířská – Fialová třída 
 

Na začátku školního roku jsme přivítali nové kamarády. Všechny hračky a místa, 

kde si ve školce hrajeme, jsme jim ukázali a samozřejmě se všichni navzájem představili. 

Během září do naší školky zavítali rodiče, kteří si za námi přišli pohrát a my jsme je za 

odměnu provedli celou naší školkou.  

 

         

 

V říjnu jsme se přihlásili do soutěže: Jižní Morava čte, a tak nás během několika dní 

čekalo mnoho práce. Vymysleli jsme si téma Naše město Oslavany. Začali jsme na projektu 

pracovat pozorováním města z různých kopců a návrší. Zjistili jsme, že řeka Oslava, která 

námi protéká, se kroutí mezi kopci jako had. Byl to opravdu krásný a nezapomenutelný 

pohled. Povídali jsme si také o bytostech, které hlídají kopce a naše město. Tyto bytosti 

mají i svá jména a my jim říkáme Permoni. Tito skřítci v dávných dobách ochraňovali 

horníky, kteří dolovali „černé zlato“. Další fází projektu bylo vybrat správnou techniku a 

formát. Zvolili jsme kašírování, keramiku a malování. Nakonec vznikl plastický model 

celého města. Dílo se nám všem opravdu podařilo.  

Odměna za vynaložené úsilí přišla ve formě pozvání do brněnského divadla 

Polárka. Jsme na sebe pyšní.  



Cesta do Afriky v říjnu byla velkým dobrodružstvím nejen pro děti. Letěli jsme 

letadlem, pluli lodí, jeli na velbloudech s karavanou a všude nás doprovázelo sluníčko  

a zvířátka. Tento světadíl jsme prošli od seberu až k jihu. V oázách, na pouštích i v pralese 

nám bylo moc dobře. Asi proto, že to byla pohádka. 

 

   

 

                  



V listopadu se náš školní Betlém rozrostl o další postavičky a letos poprvé jsme se 

s ním pochlubili na Vánočních trzích v zámecké kapli, kde si ho všichni mohli prohlédnout. 

Právě zde bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem dětem a rodičům, že se s námi 

podílejí na tak krásné vánoční tradici.  

 

Na konci měsíce jsme si společně v zámecké kapli nazdobili vánoční stromeček. 

Využili jsme ozdoby, které jsme ve školce vyrobili.  

       

 

 

Téma čerti, andílci a Mikuláš nás prostě baví a o to víc nás bavila i pohádka 

„Čertujeme s dětmi“ v Dělnickém domě, se kterou vystoupilo divadlo Stonožka.  

 

I k nám do fialové třídy přišel Mikuláš se svými přáteli s košem plným samých 

dobytek a pohádkovým příběhem. Všichni jsme byli celý rok hodní a bez hříchů a tak se ani 

čert nezlobil.  



              

 

Po Mikulášské nadílce nás za pár dnů čekala nadílka pod vánočním stromečkem, 

kde byla spousta dárků, že jsme se tam ani všichni nevešli. Společně jsme si dárky rozbalili 

a než jsme všem rodičům popřáli krásné vánoční svátky, stihli jsme si s nimi ještě pohrát. 

Nyní už jen zbývalo těšit se na zimní prázdniny. 

 

Návrat do školky a těšení se na nové hračky bylo veliké. Hned po prázdninách 

nezasypal sníh kopeček na školní zahradě a tak šupky hupky vytáhnout boby a jedééém!! 

 

                          



 
V lednu jsme navštívili pana pekaře Š., vzal nás do své pekárny a my tak mohli 

poznat jeho řemeslo z blízka. Pustil nám roboty na míchání těsta a na šlehání náplní. 

Během prohlídky nás zaujal stroj na rohlíky – dáte do něho kousek těsta a vyjede Vám 

z toho houska. Paráda! Pan pekař má v dílně skřítka „pomocníčka“, ukázal nám, kde se 

schovává a taky nás vyzkoušel ze znalostí různých druhů semínek a koření, kterými se 

zdobí, anebo plní různé druhy pečiva (slaná i sladká). My sami jsme si mohli smotat, 

nazdobit a následně dát do pece makovku. Po upečení jsme si ji odnesli do školky a 

společně ochutnali. Byla vynikající.  

 

Děkujeme všem, kteří nám exkurzi připravili, za jejich trpělivost a úžasnou 

zkušenost.  

 

          
 
 

Hurááá do školky přichází karneval, který je spojen s velkými přípravami masek. 

Letos jsme se ocitli v říši skřítků a permoníků. Děkujeme rodičům za nádherné masky, do 



kterých své děti nastrojili. Zajímavá a tajemná jména masek byla odhalena a zábava 

skončila až před obědem.  

 

 
 
 

V měsíci únor je kroužek “předškolák” v plném proudu a rodiče se zajímají, jaké to 

po prázdninách bude v základní škole. Paní Mgr. Dita Bachová vysvětlila a odpověděla na 

všechny položené dotazy, které rodiče nastávajících prvňáčků trápily. Beseda byla velice 

přínosná a tak se můžeme těšit na příští rok nashledanou. 

 

V březnu jsme v duhové zahradě přivítali malé jehňátko, které u nás bylo moc 

spokojené. Mohli jsme si je nakrmit z láhve. Osahali jsme si jeho kožíšek a pečlivě jsme si 

prohlédli jeho kožíšek. Během návštěvy jsme se dozvěděli zajímavé informace o jeho 

životě, které si budeme pamatovat do dalších let. Byl to skvělý zážitek, který se všem 

dětem nepoštěstí.  

 



      
      

 

Na konci bžezna naši předškoláci navštívili základní školu Oslavany. Se svými 

kamarády, kkteří jsou již prvňáčci, si vyzkoušeli sedět v lavici, poslouchat, jak se učí číst, 

počítat. Do školy se všichni už moc těšíme. Paní učitelkám a vedení školy děkujeme za 

vřelé přijetí. 

 

V dubnu nás čekalo mnoho zážitků a překvapení. Nejdříve jsme začali cvičenými 

kozy a zjistili jsme, že koza dokáže třeba i to co pes. Věřte nebo ne. Na naši zahradu jsme 

tuhle vzácnou návštěvu přivítali s velkým očekáváním a stálo to opravdu za to. Kozy byly 

tři a každá nám ukázala co umí. Některé skákali do kruhu nebo na auto, další procházeli 

mezi nohama paní cvičitelky. Dozvěděli jsme se o kozách spoustu informací například: co 

jim chutná a co ne, kolik toho sní. Po ukázkách jsme si kozy mohli nakrmit a povodit po 

zahradě. “Kozí” vystoupení bylo velice zajímavé. 

 

Následně jsem se těšili na cestu za mineral. Vybaveni motyčkami a kabelkami na 

“drahokamy” jsem se vydali do Dolních Borů. Tahle akce nemá chybu. Již loni jsme se 



zúčastnili mineralogické výpravy a tak jsme již věděli o co se jedná. S očekáváním jsme se 

hrabali v zemi a už za chvíli jsme nacházeli krásné kamínky a šutry. Byli jsme instruování co 

a jak máme hledat a co naopak nemáme brat do svých batůžků. Zde jsme mohli poznat, 

že kámen není pouze kámen, ale že každý má své jméno a než vznikne má za sebou 

několik miliónů let “zrání”, například křišťál. Strávili jsme v krásné přírodě celé dopoledne 

a vůbec se nám nechtělo domů.  

 

Na konci dubna se nám nevyhnul slet čarodějů a čarodějnic. Dopoledne jsme si 

zasoutěžili a zařádili ve třídě . Poté jsme měli poradu na zahradním kopečku. Prolétli jsme 

se po zahradě, “přeskákali” hořící oheň a bezvadě jsme si to užili. Příští slet se bude konat 

a my už teď se velice těšíme.  

 

     

 

Nejkrásnější nadcházející akce konaná v květnu je světově známý den maminek. 

Všichni máme své maminky rádi a moc jsme jim chtěli popřát a vyrobit jim nějaký dáreček, 

aby měly na co vzpomínat. Na dáreček jsme přišli úplnou náhodou při povídání, co máme 



s naší maminkou nejraději. Většina z nás se s maminkou mazlí a objímá. Objímací obrázek 

byl super nápad a moc se nám vydařil. Maminkám a babičkám jsme všichni zatancovali 

country taneček. Naše pile a radost z tancování byla odměněna velkým potleskem. S 

maminkami jsme si ještě pohráli a celé odpoledne jsme strávili společně.  

 

Maminka od nás dostala ještě jeden dáreček a to básničku, kterou jsme si sami 

vymysleli. 

 
Maminko moje, přišel jsem Ti k svátku přát, 

protože Tě mám moc rád. 
Tvůj úsměv mě vždycky pohladí, 

když mne něco trápí 
máma ráda poradí. 

Pusu sladkou jako med 

dám Ti s láskou hned. 
 

I přesto, že se blíží prázdniny, vyrážíme na dopravní hřiště, abychom se dozvěděli 

jak se chovat na silnici i chodníku. Poznávali jsme pravou a levou ruku a učili jsme se 

rozeznávat dopravní značky. Pravidla silničního provozu jsou velice důležitá, neboť pokud 

je někdo poruší, mohlo by to moc bolet. Hurááá, my jsme nyní připraveni na výlet po 

silnici.  

              



Další výlet se konal na zámku v Náměšti nad Oslavou, kam jsme se vydali na 

známou pohádku Princ Bajaja. Pohádka nás vrátila do středověku se vším všudy. Měli 

jsme možnost poznat různé typy středověkých zbraní, vidět zblízka sedlání koně, oblékání 

do brnění a mnoho dalšího. Díky návštěvě jsme se dozvěděli velké množství informací 

z této dávné historie. Po představení jsme si mohli sami vyzkoušet různé pracovní 

dovednosti, například: lámání a česání lnu, motání nitě, praní na valše, sezení na trůnu. 

S tímto velice interaktivním programem pro MŠ jsme byli velice spokojeni a užili si ho 

nejen dětí, ale také paní učitelky.  

 

Poslední akcí v tomto školním roce je rozloučení s předškoláky, kterým přejeme 

spoustu úspěchů při nástupu do základní školy. Ať se Vám dobře daří.  

 

Děti a zaměstnanci MŠ na Havířské přejí všem krásné 

prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprávičky z MŠ Padochov aneb co 

nového v „Paďousích“ 

 

Huráá do školky. Hned jak skončily prázdniny, těšili jsme se opět do svých tříd na 

děti, děti na své opuštěné hračky, postýlky a stolečky. A však nejvíce jsme se společně 

těšili na všechny akce, výlety, pohádky a divadla, která nás v tomto školním roce čekala. A 

nebylo jich zrovna málo!  

 

Začátkem listopadu jsme se s rodiči sešli na podzimní dýňové dílničce. Rodiče si 

přinesli velké množství dýní i nápadů, jak a co z nich tvořit. Při práci jim byli nápomocni i 

jejich děti, které to velmi bavilo. Některé děti si vyrobily i dýně z papíru a nakonec jsme si 

všemi výrobky vyzdobili nejen halu v MŠ, ale také její vchod. Rodiče byly hodní a napekli 

také něco na zub, aby dětem šla práce lépe od ruky.   

 

 



V úterý 21. listopadu jsme shlédli představení „Čertování s dětmi“ v Dělnickém 

domě. Tato pohádka byla pro děti poučením, jak se mají chovat a že je správné umět 

slušně požádat a poděkovat. Herečky byly k dětem vstřícné a zapojily je do pohybových 

aktivit během představení. Pohádka měla u dětí velký úspěch.  

                             

Koncem listopadu jely děti z růžové třídy zdobit stromeček do zámecké kaple. Pro 

vánoční ozdoby jsme si letos vybrali červenou a bílou barvu a k tomu napečené a 

ozdobené perníčky, které provoněly celou kapli. Cestou zpět jsme navštívili MěÚ Oslavany 

s vánočním a novoročním přáním.  

 



Listopad uplynul jako voda a přišel další měsíc. Hned 1. prosince nás navštívily tety 

z Klubíku, které si přišly s dětmi popovídat o předvánočním čase a tradicích. Přinesly 

dětem krásné vánoční knížky a přečetly jim první příběh. K tomu děti dostaly adventní 

kalendář, aby mohli lépe vnímat blížící se Vánoce. I děti tetám s vyrobeným vánočním 

přáníčkem popřály krásné Vánoce.  

       

Naštěstí i letos nás nezapomněli navštívit Čert, Mikuláš a Anděl. Dětem se při 

pohledu na ně zatajil dech. Některé děti měli slzičky na krajíčku, ale nakonec to všichni 

dobře zvládli. Za krásné a bohaté balíčky děti řekly připravené básničky a zazpívaly 

písničky. Nakonec jsme se na památku všichni společně vyfotili.  

   



Vánoce ve školce byly i letos dříve než doma a opravdu byly hodně bohaté. Ježíšek 

dětem přinesl spoustu dárků, o které si mu napsaly v dopisech. S nadšením rozbalovaly 

dárečky a nevěděly s jakou hračkou si dříve hrát.  Na oslavu Vánoc si děti sami napekly a 

slepily linecké cukroví. Připravily a popíjely čaj. Při odchodu ze školky děti rodičům 

ukazovaly nové hračky. Ten den se jim ze školky vůbec nechtělo a těšily se na další den.  

Vánoční prázdniny jsme si všichni užili a vrátili se do školky v plné síle. Na začátku 

ledna nás čekalo Sférické kino, kde jsme shlédli příběh, o hvězdách. Děti se tímto 

seznámily s úkazy na obloze, které mohou vidět v noci. Film děti zaujal zejména tím, že 

celý příběh doprovázel lední medvěd s tučňákem. Představení v nich zanechalo spoustu 

dojmů, o kterých jsme si vyprávěli celý týden.  

Další měsíc 12. února k nám do školky v Padochově přijel se svým autíčkem klaun 

TÚTÚ. Ve svém vystoupení navodil dětem různé dopravní situace, které si mohly 

vyzkoušet, například: přechod pro chodce, pásy v autě, reflexní prvky do silničního 

provozu a další. Klaun skvěle zapojil děti do vystoupení.    

V pátek 16. 2. naší mateřskou školku navštívili dentální hygienisté. Dětem poskytli 

spoustu informací, jak správně pečovat o svůj chrup, aby jim zoubky zůstaly zdravé po co 

nejdelší dobu. Vysvětlili dětem, že pokud si budou o zoubky správně a pravidelně pečovat, 

nemusí mít strach ze zubního lékaře. Nejvíce se dětem líbilo, když jim dentální hygienistka 

nabarvila zuby fialovou vodičkou, která se v ústní dutině ještě zbarvovala. Děti si pak své 

zoubky kontrolovaly v zrcadle, kde bylo po obarvení vidět, jak je kdo pečlivý v čištění. 

Nakonec „žáčci“ dostaly zdravé bonbóny a omalovánku.  

„Haló pane Karnevale, račte dál, račte dál. Všechno máme na 

míru z krepového papíru“. 

Ve středu 28. 2. u nás v MŠ vypuklo karnevalové veselí. Od ranních hodin vyhrávala 

hudba a děti převlečené do masek radostně tančily. Maminky jim připravily občerstvení, 

které děti v průběhu zábavného dopoledne „uzobávaly“. Maminkám za dobroty 

děkujeme. Tento slavnostní den se nám moc vydařil.  



I v měsíci březen nás čekalo mnoho aktivit. Začali jsme s canisterapií, kterou nám 

zajistilo sdružení rodičů „Klubík“, kterému moc děkujeme. Paní terapeutka přijela se 

dvěma pejsky Kajkou a Zulou, které dětem ukázaly, co všechno umí. Do cvičení se s nimi 

zapojily také děti. Představení se všem velmi líbilo a těšíme se na další jejich návštěvu. 

                          

„Březen byl měsícem knih“ a proto jsem i my navštívili místní knihovnu. Paní 

Poledňová děti seznámila s pravidly v knihovně a ukázala dětem různé knihy, které si 

později mohli sami prohlédnout. Společně si povídali, jaké knihy mají děti doma, zda 

nějakou dostali k vánocům a kdo jim nejčastěji z knih předčítá, například před spaním na 

dobrou noc. Návštěva byla pro děti krásným přínosem.  

              



Koncem měsíce nás navštívilo divadlo „Úsměv“ s pěknou pohádkou o jaru. Děti se 

seznámily s názvy jarních květin a se svátky jara – Velikonocemi. Celou pohádkou děti 

provázela kočička, pejsek, čáp a vrána. Do divadelního představení byly zapojeny i děti. 

Pohádka je poučila i pobavila.  

                       

Duben je měsíc zápisů do ZŠ. A aby se děti trochu seznámily s přicházejícím 

prostředím, tak jsme jeli prvňáčky navštívit. Žáčci nám ukázali, co už všechno umí (číst, 

psát, počítat). Také naše děti se zapojily do poznávání písmen a přednesly básničky, které 

se během roku naučily. Navzájem jsme si vyměnili dárečky, vyfotili se před školou a s 

mnoha dojmy se vrátili do mateřské školky. 

 



Den Země tentokrát připadl na neděli, tak jsme si udělali týden Země až po 

uplynulém víkendu. Připomněli jsme si, jak se třídí odpad, z jakého materiálu jsou 

vyrobeny předměty kolem nás, co vše se z nich dá vyrobit a jak chráníme přírodu kolem 

nás. 

 

V tomto týdnu jsme navázali na toto téma a zapojili jsme také rodiče dílničkou a 

výrobou předmětů z recyklovaného materiálu. Rodiče přišli se spoustou nápadů a 

připraveného materiálu. Z výtvorů jsme si v hale vytvořili pěknou výstavku. Rodiče 

připravili pro děti lehké občerstvení a odpoledne jsme prožili v příjemné atmosféře.  

Začátkem měsíce května jsme jeli obě třídy (nejprve růžová a druhý den modrá) na 

dopravní hřiště do ZŠ Oslavany. Paní učitelky zde děti seznámily nejen s dopravními 

značkami a přechody, ale také s jízdou na odrážedlech, během které si děti zkusily jízdu 

po vytýčené trase s použitím semaforů, ukazování směru jízdy a dávání přednosti. Děti 

byly odměněny omalovánkami k tématu a odjížděly plné dojmů. 



           

Svátek „Den Matek“ jsme oslavili v naší školce. Děti maminkám přednesly básně, 

daly vyrobený dáreček a sladkou pusu. Společně s maminkou si pomalovali květináč, do 

kterého si zasázeli kytičku. Rodiče přinesli pro děti lehké občerstvení. Společně jsme 

strávili pěkné odpoledne v příjemné atmosféře. 



         

V tytéž dny proběhl v naší MŠ „Den otevřených dveří.“ Navštívili nás rodiče s 

dětmi, prohlédli si MŠ, děti si pohrály s kamarády a rodiče získali potřebné informace o 

provozu MŠ. 

Školní rok už je skoro téměř za námi a my jsme se tedy s dětmi vydali na dlouho 

očekávaný výlet. Letošní škola v přírodě, v Podmitrově, proběhla na téma „Indiáni.“ 

Zúčastnily se jí předškolní děti ze všech tří mateřských škol. Děti prožily celý týden ve 

velmi pěkném přírodním prostředí, zažily spoustu dobrodružství, her, výletů. Vyzkoušely 

si, jaké je to spát bez rodičů a starat se sami o sebe. Děti si vyrobily pro sebe indiánská 

trička, čelenky, náhrdelníky. S indiánským týdnem se děti rozloučily u táboráku s buřty a 

kytarou. Všem se škola v přírodě náramně líbila a přijeli jsme domů plní pozitivních dojmů. 

Na konci května jela růžová třída na výlet na zámek do Náměště nad Oslavou. 

V zámecké zahradě jsme shlédli pohádku Bajaja. Poté si děti mohly na různých 

stanovištích vyzkoušet, jak se ve středověku pralo prádlo na valše a v neckách, vyfotily se 

na královském trůnu, učily se zpracovávat len, vyzkoušely si brnění, práci s vlnou a 

dozvěděly se jak pečovat o ovečky a koně. Pořídili jsme si zajímavé fotky, prošli jsme si 

zámecký park, kde jsme si dali dobrý oběd. Unavení a plní zážitků jsme se vraceli zpět 

domů.  



     

Jako každý rok, tak i letos na závěr školního roku jsme se fotili na společné fotky. 

Děti mají fotku jako památku na své roky strávené ve školce a pevně věříme, že si ji 

v pozdějších letech rádi prohlédnou.  

Modrá třída mladších dětí vyrazila letos na školní výlet na farmu do Biskoupek – 

Čerodějnický dvůr. Děti si prohlédly mnoho zvířat, která zde chovají. Mohly si nakrmit 

ovečky a kozičky tvrdým chlebem. Snědly svačinku, zdolaly herní prvky na hřišti, koupily si 

maličkost a se spoustou zážitků a dojmů se vrátily do školky.  

 



I přesto, že se nám neúprosně blíží čas prázdnin, stále nás čekají školní akce a 

dobrodružství. Dne 1. 6. jsem oslavili MDD. Celé dopoledne i odpoledne děti hrály hry, 

zpívaly písničky, tančily, soutěžily a kreslily si obrázky na chodník. Mohly si nechat 

namalovat obličej. Jako překvapení byli obdarováni balíčkem sladkostí ze Smíšeného 

zboží v Padochově.  

Sdružení „Klubík“ ve spolupráci s místním Sokolem uspořádali pro naše děti 

sportovní odpoledne. Děti si vyzkoušely různé disciplíny. Zapojily se také paní učitelky a 

společně jsme si užili spoustu legrace. Děti byly na závěr odměněny diplomy a drobnými 

dárečky. Ještě jednou tetám z „Klubíku“ děkujeme za příjemně strávené odpoledne. 

I letos jsme se vydali na cestu za pokladem. Pěknou lesní procházkou jsme došli až 

na Cihelnu. Mladší kamarádi za námi přijeli autobusem, protože by pro ně byla cesta příliš 

dlouhá. Prohlédli jsme si Cihelnu, popovídali si o ní, snědli svačinku a nakonec se nám 

podařilo najít poklad a rozdělit se o něj s kamarády. Byl to super výlet a těšíme se na něj 

zase za rok.  

Na konec školního roku jsme se rozloučili s předškoláky jejich pasováním a 

obdarováním malým dárkem a knihou na památku. Na tuto slavnostní událost jsme 

pozvali i jejich rodiče.  

 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny, plné 

slunečních a teplých dní a předškolákům přejeme klidný 

vstup do nové životní etapy. Již teď se těšíme na další 

školní rok s Vámi. 

 

 

 



 

 

 

 



Kulturní okénko 

Písnička pro radost 

   



Najdi 7 rozdílů 

 



Mandala pro děti 

 

 

 

 

 



Poděkování sponzorům 

Zásluhou sponzorů se každým rokem zvedá materiální úroveň všech tří zařízení 

Mateřské školy Duha Oslavany. V tomto školním roce jsme pořídili spoustu krásných 

hraček a didaktických pomůcek, potřebného nábytku např. dětské sedací soupravy, skříně 

na dětská lehátka, vozíky na výtvarný materiál atd. Potěšily nás trampolíny, kterými jsme 

vybavili školní zahrady v MŠ Sportovní a Havířské. Dostali jsme i dary z oblasti 

elektrotechniky - fotoaparát a CD přehrávač. Největší radost měly děti v padochovské 

mateřské škole z nové interaktivní tabule. Podařilo se nám také zajistit dárkové balíčky na 

odpolední akce s rodiči a spoustu dalších úžasných věcí, které děti "pohladí", potěší a 

přispívají k jejich celkovému rozvoji. 

Všem sponzorům velice děkujeme, vážíme si jejich finanční podpory a věříme, že i 

nadále zůstanou štědře nakloněni naší mateřské škole. 

Děkujeme také rodičům, kteří přispívají např. spotřebním materiálem (papíry na 

kreslení, omalovánky, plastové nádobí a další), vyřazenými hračkami, dřevem na ohniště 

atd.  

Hana Kűfhaberová a kolektiv zaměstnanců MŠ Duha Oslavany 

 

 

 

 



Perličky našich malých Duháčků  

Děti jsou čisté, i když jsou od bláta, zlaté, byť nejsou ze zlata. Jsou upřímné, i 

když občas zalžou, křehké i s jizvou na bradě. Děti jsou to nejvzácnější, i když 

jsou všude.  

Po shlédnutí dokumentárního filmu o stromech ve sférickém kině se pan promítač ptá 

dětí: „Děti, který jehličnatý strom na zimu opadává?“ Nastalo delší ticho a po nápovědě, 

že strom začíná na písmeno „M“ se přihlásí chlapec a s velkým nasazením prohlásí: 

„Motýl!“ 

 

Holčička vola na paní učitelku: „Čičičitelko leladlo.“ 

 

Při probírání tématu povolání se přihlásí holčička a povídá: „Paní učitelko, můj táta je 

kanálek.“  

 

Chlapeček: „Já jsem pravák.“ 

Učitelka: „ Kubík levák.“ 

2. chlapeček: „ Já su taky pravej nebo ne?“ 

 

Holčička povídá: „Na šišce je lepavka.“ (smůla) 

 

Paní učitelka se ptá: „Děti co potřebuje pan policajt ke své práci a nosí to u pasu?“ 

Chlapeček odpoví: „Já vím. To je pórek.“ (pendrek) 



V logopedické poradně se ptá paní logopedka holčičky: „Co je to za zvíře?“ 

Holčička odpovídá: „To je slepice.“ 

Paní učitelka: „To není slepice. To je kluk od slepice.“ 

Holčička reaguje: „ Tak je to KOKODÁK.“ (kohout) 

 

Děti se baví s paní učitelkou o povolání a ona se ptá: „Děti, kdo se stará v nemocnici o 
pacienty?“ 

Holčička odpoví: „Sestřenice“ (zdravotní sestra) 

 

Paní učitelka přijde do třídy. Vidí chlapečka, který má hračku pokémona a nadšeně říká: 

„Jé ty máš pokémona. S tím jsem si taky hrála, když jsem byla malá.“ Chlapec chvíli 

nevěřícně kouká a pak povídá: „To sem teda nevěděl, že je to tak komunistický.“ 

 

Děti se ve třídě chystají na svačinu a jeden chlapec říká: „ Jé my máme doma úplně stejné 

podložky, jak jsou tady ve školce. Asi byly ve SLEVĚ.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na závěr 

Těšíme se na vás při dalších akcích MŠ, které pro vás připravujeme a o kterých se můžete 

blíže dozvědět na našich webových stránkách 

www.ms-duha.cz 

 

Přejeme všem krásné prázdniny a spoustu báječných zážitků.  

Na viděnou v novém školním roce se těší 

kolektiv MŠ Duha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vydání časopisu se podíleli: 
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