
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsme již zvládli a co 

nás letos čeká… 

 

zdravou výživu a pohyb u malých dětí. Děti se 

zábavnou formou a přímým vtažením do 

projektů dozví  mnoho zajímavých a poučných 

informací. Hodně toho samy vědí a dokáží 

správně reagovat.  

 Našim společným cílem je i v letošním školní 

roce spolupráce s vámi, rodiči, která nám je 

velkou motivací. Vymýšlení a příprava nových 

projektů pro děti a vás rodiče, nás baví čím dál 

tím víc. Vaše zapojování se do vzdělávacího 

procesu mateřské školy je našim hlavním cílem 

a tomu se věnujeme i v letošním školním roce. 

Děkujeme za vaši kladnou zpětnou vazbu na 

naše akce a již nyní se těšíme na další 

spolupráci. 

   Milana Sahánková, DiS 

Dvořačky, střípky ze školky 

Začal nový školní rok ... 
Prázdniny utekly jako voda. Děti si je jistě hezky 
užily společně s Vámi, však jsme si o tom 

první dny hodně povídali a vzpomínali nad 
obrázky, které starší děti nakreslily.  
Všechno hezké však musí někdy skončit, aby 
začalo něco nové. A tak jsme se zase po 
prázdninách všichni šťastně sešli. Zavzpomínali 
jsme na naše kamarády, kteří odešli do školy a 
těm, kteří se přišli první dny za námi podívat, 
děkujeme, že na nás nezapomněli. Tak jako 
každoročně jsme provedli rozdělení dětí do 
svých tříd, aby každý věděl, kam patří. Děti se 
rychle adaptovaly, navázaly kamarádské vztahy, 
přijaly hezky děti, které přišly poprvé do školky. 
Naše třídy jsou rozděleny na mladší a starší, a 
tak nám to všem velmi vyhovuje. Máme se 
navzájem rádi, pomáháme si, postaráme se o 
kamaráda, když potřebuje naši pomoc.  
Paní učitelky mají důležitý úkol na vše pečlivě 
dohlížet a nešetřit pochvalou, když se něco 
hezkého povede. Třeba i to, že nový chlapeček 
už nepláče, když se ráno loučí s maminkou, 
někdo  se naučil zavazovat tkaničky a pomáhá 
je zavazovat i ostatním 

dětem, kamarádovi se narodila o prázdninách 
sestřička a on se ve třídě začal starat o 
nejmenší holčičku, protože ví, že je to důležité. 
Maminky, nemějte obavy o své děti, vedou si 
dobře a postupně se všemu novému naučí. 
Mluvte hodně s paní učitelkou, zajímejte se o 
dění kolem Vašeho dítěte. Ve třídě ale nejde 
vše v klidu projednat a není na to vlastně ani 
čas, když má paní učitelka kolem sebe tolik dětí. 
Paní učitelka si však jistě najde na Vás čas, 
když si s ní domluvíte osobní schůzku.  
Tak ať se nám vše daří a ať si na konci můžeme 
společně říci – byl to dobrý školní rok! 
 

                                     Milana Sahánková, DiS 

Významné projektové 

dny ze života naší 

školky 

 
Zahájení nového školního 

roku 

Doprava 

Pojď si hrát, jsi náš kamarád 

Drakiáda 

Halloweenská Hadí stezka 

Dýňové slavnosti 

Halloweenská cesta za 

světýlkem 

Zamykání lesa se skřítkem 

Vítkem 

Laskavec 2022 

Čertoviny 

Vánoční besídka 

Vánoční koncert v kostele 

Exkurze Vánoční skřítci 

Exkurze Vánoční betlémy 

Vánoce v MŠ 

 

 

 

 Na začátku školního roku jsme opět začali 

pracovat dle Školního vzdělávacího programu 

Školka pro všechny (ŠVP). S obsahem 

integrovaných bloků ŠVP ve formě podtémat se 

můžete seznamovat prostřednictvím třídních 

vzdělávacích programů, které najdete v šatnách 

dětí nebo ve třídě u paní učitelky. 
Fotodokumentaci najdete na našich webových 

stránkách. V letošní školním roce jsme připravili 

pro děti z obou oddělení dva celoroční projekty. 

Motýlci mají „Ve zdravém těle zdravý duch – 

otužování“ a u Housenek se cvičí denně „Jóga – 

zdravé Štístko“ 

V rámci těchto projektů probíhá v MŠ pro děti 

výchovný a preventivní program zaměřený na 

Naše mateřská škola vám všem přeje úspěšný vstup do 

nového roku 2023! 

 

Mateřská škola Antonína Dvořáka 

Hostinné 

https://www.mshostinne.cz/ 

Jsme na Facebooku jako 

uzavřena skupina 

Zima 2022● , číslo 2 ● MŠ A. Dvořáka●  
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Ve středu 12. října se na zahradě naší 
školky uskutečnil projektový den s 

názvem "Pojď si hrát, jsi náš 

kamarád". Děti z obou oddělení si 

mohly vyzkoušet mnoho stanovišť s 

různými aktivitami (např. slalom na 

odrážedlech, kuželky, hod míčkem na 

cíl, skoky v obručích, hod kroužkem, 

chůze ve dvojicích po čáře, atd.). 

Naším cílem bylo vzájemné seznámení 

obou oddělení, podpořit spolupráci 

mezi dětmi, usnadnit navazování 

nových přátelství, poskytnout dětem 

dostatečně rozmanitý výběr různých 

aktivit pro jejich všestranný rozvoj - 

formou hry. 

Děti si projektový den užily a my spolu 

s nimi. 

 

Zahájení nového školního roku 2022/2023 

Projekt „Pojď si hrát, jsi náš kamarád“ 

 

 

Projektový den Doprava 

 

Prázdniny jsou za námi a dveře 

nám otevřel nový školní rok. 

Letos se do naší školkové party 

připojila spousta maličkých 

Housenek, které spolu s námi 

objevují naší školku, poznávají 

prima kamarády, zkoušejí nové 

věci a zažívají mnoho zábavy. 

Velmi jsme se těšili na obrovské 

množství společných zážitků, 

které budou naše nové 

Housenky součástí a to se nám 

daří plnit a těšit se ze 

společných pokroků. Velmi 

děkujeme rodičům za skvělou 

spolupráci při adaptaci dětí na 

naší školičku, velice si toho 

vážíme. 

Dne 5. října proběhl v MŠ Hasičská projektový den 

s názvem "Markétina dopravní výchova".  

Cílem bylo předat dětem informace v oblasti 

bezpečnosti silničního provozu. Děti byly aktivní, 

skvěle reagovaly, do všech aktivit se s chutí 

zapojovaly a ukázaly, že spoustu věcí již znají.  

V úvodu měly děti rozhodnout, zda se lidé na 

obrázcích chovají v dopravě správně. Dále se 

během projektu dětem představil superhrdina 

Nehoďáček, který nám ukázal důležitost reflexních 

prvků v dopravě. Děti měly možnost si vyzkoušet i 

jak správně zapnout bezpečnostní pás u sedačky v 

autě a dozvěděly se, jak je v případě nehody 

bezpečnostní pás ochrání. Poté už jsme všichni 

společně utíkali na dopravní hřiště, kde si děti 

nasadily přilby, chopily se "strojů" a vydaly se 

vyzkoušet nově nabyté znalosti. 

Domů si děti kromě spousty zážitků a informací 

odnesly také krásné odměny. 
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Krásné odpoledne plné draků na obloze 

jsme si společně užili 19. 10. 2022, kdy se 

uskutečnila naše školková Drakiáda.  

Po cestě na kopec čekalo na děti 

příjemné zpestření v podobě 

různorodých aktivit. Počasí bylo pro 

Drakiádu velmi příznivé, a proto se na 

obloze mohlo vesele vznášet mnoho 

nádherných dráčků. Všem velmi 

děkujeme za účast a úžasně strávené 

společné odpoledne plné zábavy. 

Drakiáda  

V úterý, dne 1. 11. 2022 jsme se s naší třídou Housenek vydali na parádní výlet na 

Halloweenskou Hadí stezku do Rudníku. Ráno nás čekala cesta autobusem, která byla pro 

mnoho našich nejmenších kamarádů novým zážitkem. Po příjezdu do Rudníku už na nás 

čekal samotný výšlap strmé a klikaté Hadí stezky. Během celé cesty nás téměř na každém 

kroku doprovázely strašidelné dýně, které jsme si společně jednu po druhé prohlédli. Na 

vrcholku stezky si děti pochutnaly na dobrůtkách od maminek a nechaly odpočinout 

nožičky. Poté jsme společně zdolali cestu zpět a navštívili jsme dětské hřiště, na kterém si 

děti užily plno zábavy. Za překonání Hadí stezky dostaly naše Housenky od Obecního 

úřadu v Rudníku krásné odměny. Výlet jsme si všichni moc užili a máme na něj plno 

hezkých vzpomínek. 

V tajuplný podvečer se dne 4. 11. 2022 v budově školky Antonína Dvořáka uskutečnila 

"Halloweenská cesta za světýlkem". Na děti nečekala školka, jak ji znají obvykle, jako 

mávnutím kouzelného proutku se totiž proměnila na školku strašidelnou. Ve třídách i na 

chodbách svítila světýlka, viseli pavouci, číhaly příšerky, lítali duchové a byly slyšet i 

tajemné zvuky. Cestu po strašidelné školce lemovala různá stanoviště s úkoly, za jejichž 

splnění děti získaly značku na svou kartičku. Na závěr děti dostaly medaili za svou odvahu, 

pytlíček s překvapením a spolu s rodiči i sourozenci se mohli odměnit nějakou dobrůtkou 

na naší hostině v jídelně. Velmi děkujeme všem za pomoc na naší "Haloweenské cestě za 

světýlkem", rodičům patří též obrovské díky za skvělou účast, občerstvení a kreativitu při 

výrobě kostýmů. Podařilo se nám společně vytvořit naprosto kouzelnou a 

nezapomenutelnou atmosféru. 

Halloweenská Hadí stezka a 

Halloweenská cesta za světýlkem 

 

 

 

 

 

 

Zamykání lesa se skřítkem Vítkem 

"Zamykám, zamykám les, aby tam nikdo nevlez, ani kočka, ani pes..." dlouhý průvod našich dětí z 

mateřské školy se vydal dne 23. 11. 2022 podle tradice do lesa k Antoníčku, kde na děti čekal skřítek 

Vítek a poprosil děti, aby mu pomohly symbolicky uložit přírodu k zimnímu odpočívání. Děti tak mohly 

poznat lesního skřítka Vítka a vílu Lesanku a společně se všichni vydali na badatelskou výpravu, kde 

pomocí povídání o zvířátkách a přírodě, veselých pohybových her a úkolů, společnými silami a 

zlatým klíčkem zamkli les a tím se rozloučili na pár dalších měsíců s přírodou, která se právě v tomto 

období pomalu ukládá k zimnímu spánku. Děti pečlivě probádaly okolí a některé objevily skutečné 

přírodní skvosty, které si pak odnesly společně s medailí od skřítka Vítka domů.  

 

 



 

LASKAVEC 2022 V MŠ A. DVOŘÁKA 

Jak kdysi řekl bajkař Ezop, ani ten nejmenší projev laskavosti není nikdy zbytečný. My věříme, že laskavost jako 

lidskou vlastnost a dovednost lze kultivovat, rozvíjet a učit se ji zapojovat do každodenního života. Proto již 

čtvrtým rokem motivujeme děti v naší mateřském škole A. Dvořáka, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a 

rozdávat radost kolem sebe. Na základě zkušeností a zpětné vazby od rodičů a přátel naší mateřské školy, se 

totiž potvrdilo, že "procvičování" laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu i mimo něj. 

Letošní výzva Laskavce 2022 byla jasná od počátku, a to obdarovat matky a tatínky s dětmi v azylovém domě 

Most k životu v Trutnově (https://www.mostkzivotu.cz/). Oficiální předání sbírky proběhlo v pondělí 28.11.2022 

přímo v azylovém domě. Za věci, které jsou velmi potřebné, byli všichni velmi vděční a celá sbírka tak pomůže 

přímo tam, kde je nejvíce potřeba. Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat všem rodičům a přátelům za 

dary pro tuto skupinu občanů, která je tak nutně potřebuje. 

 

 

 

Do nového roku vám přejeme 

pohodu na každém kroku, 

ať vaše přání se splní, 

oko slzu neuroní, 

a když, tak jen slzu štěstí, 

mějte se celý rok s námi hezky. 

PF 2023 

                               Kolektiv MŠ A. Dvořáka 

 

 

https://www.blesk.cz/novorocni-prani

