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,,U NÁS“ 
 

Motto: 
NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ,  
ABY SI JE OTEVŘELY SAMY. 
 

 

 

 

 

Ročník X číslo 2 



Splněný plán vzdělávací nabídky u Kosíků 

 

❖ COVID-19 – MŠ UZAVŘENA – náměty pro činnosti doma – web. MŠ 

❖ Povinné předškolní vzdělávání – předškoláci - distanční výuka  

 

Období probouzení – Od Mařeny 

k čarodějnicím 

• Hrajeme si s písmenky 

• Volnočasové aktivity 

• Příroda se probouzí 

• Slepička má kuřátka 

• Zajíčkova koleda 

• Jaro plné barev 

 

❖ MŠ otevřena pro IZS a předškoláky 

 

• Malí zahradníci 

• Země slaví 

• Čáry ,máry podkočáry 

 

Období pohlazení – Od máje po žně 

• Moje maminka má svátek 

 

❖ MŠ otevřena pro všechny děti 

 

• Já a moje rodina 

• Doprava a dopravní prostředky 

• Stůj, dej přednost v jízdě 

• Pěšky po ulici 

• Pozor jedu 

• Dítě záchranář 

• Hurá! Jedeme na dovolenou! 

 

 

 

 

 

 

  



Splněný plán vzdělávací nabídky u Sýkorek 

 

Období probouzení – Od Mařeny k čarodějnicím 

• Z pohádky do pohádky 

 

❖ COVID-19 – MŠ UZAVŘENA – 

náměty pro činnosti doma – web. MŠ 

• Jaro klepe na vrátka 

• Jarní prázdniny v ZŠ – nabídka 

činností na doma 

• Hajný chodí sem a tam, celý les má 

spočítán 

• Přišlo jaro do vsi 

• Velikonoce 

• Duben má rád legraci 

• Sázím, sázím zeleninu 

• Země má svátek 

• Pálení čarodějnic 

• Knížka je náš kamarád 

 

❖ MŠ otevřena pro všechny děti 

 

Období pohlazení – Od máje po žně 

• U nás doma 

• Letem světem 

• Na dvorečku 

• Sportujeme rádi 

• Cestujeme, to nás baví 

• Táta je můj hrdina 

• Vítáme léto 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kde jsme všude byli a co jsme viděli 

 

akce datum kde 

Divadelní představení 8. 9. 2020 MŠ 

SAS- tenis 30. 9. 20210 Sportovní hala - UH 

Vypouštění přehrady 2. 10. 2020 přehrada - Míkovice 

SAS - tenis 7. 10. 2020 Sportovní hala - UH 

Pozorování oveček 8. 10. 2020 Míkovice 

Myslivecká chata - krmelec 22. 10. 2020 les Boří 

Návštěva hřbitova 3. 11. 2020 Míkovice 

Mikulášská nadílka v MŠ 7. 12. 2020 MŠ 

Pečení vánočního cukroví 8. 12. 2020 MŠ 
Vánoční nadělování u stromečku  14. 12. 2020 MŠ 
Zpívání u stromu na zahradě 16. 12. 2020 MŠ 
Návštěva kostela v Míkovicích 18. 12. 2020 Míkovice 
Tři králové v MŠ 6. 1. 2021 MŠ 

Vycházka k myslivecké chatě 1. 2. 2021 les Boří 

Sportík - tenis 2. 2. 2021 školní zahrada 

Fašank v MŠ 12. 2. 2021 MŠ 

Sportík - tenis 16. 2. 2021 školní zahrada 

Maňáskové divadlo – hrané                                                                       
uč. MŠ 

19. 2. 2021 MŠ 

Sportík - tenis 23. 2. 2021 školní zahrada 

MŠ UZAVŘENA 1. 3. 2021  

PROVOZ MŠ PRO IZS a předškoláky 12. 4. 2021  

Karanténa v MŠ 15. 4. – 28. 4. 2021  

Sportík - atletika 4. 5. 2021 školní zahrada 

MŠ OTEVŘENA  10. 5. 2021 - PRO VŠECHNY DĚTI 

Sportík - atletika 11. 5. 2021 školní zahrada 

Sportík - atletika 18. 5. 2021 školní zahrada 

Tajný život medvídků 20. 5. 2021 Slovácké muzeum - UH 

Sportík - fotbal 25. 5. 2021 školní zahrada 

Fotografování v MŠ 26. 5. 2021 školní zahrada 

Stará škola 27. 5. 2021 Muzeum J. A.Komenského 

Sportík - fotbal 1. 6. 2021 školní zahrada 

Den dětí 1. 6. 2021 školní zahrada 

Olympiáda v MŠ -Stupně vítězů 4. 6. 2021  Stupně vítězů v MŠ 

Sportík - fotbal 8. 6. 2021 školní zahrada 

Výlet 10. 6. 2021 Vracov, Strážnice, Kunovice 

Sportík - fotbal 15. 6. 2021 školní zahrada 

Lesní pedagogika  16. 6. 2021 Buchlov - Kosíci 

Zámecká zahrada a zvířátka  16. 6. 2021 Buchlovice- Sýkorky 

Sportík - fotbal 22. 6. 2021 školní zahrada 

Pasování předškoláků 23. 6. 2021 školní zahrada 

 

  



Chvála práce  
 

Vychovat dítě tak, aby jej práce bavila je jeden z důležitých darů, který můžou rodiče a prarodiče 

dětem předat. Všichni totiž v životě musí pracovat a naučí- li se dítě rádo pracovat, a to ne jen z 

povinnosti nebo donucení, bude mít poté do budoucna klidnější a spokojenější život.  

Není třeba začínat až od školního věku. Už děti od dvou let mohou pomáhat třeba v kuchyni přinést na 

stůl příbor, utřít co si rozlijí, zalít květinu… Samozřejmě, že tato práce nebude precizní, ale jen jakási 

činnost za pomoci „dospěláka“. Dopřejme mu proto volnost, a když něco bude chtít udělat, dovolme 

mu to. Není vhodné upozorňovat na to, že na některé věci ještě nestačí, ale podle potřeby mu raději v 

činnosti dopomoci.  

Důležité je také to, abychom dětem nedávali práce, které nás samotné nebaví. Dítě raději uklidí 

například nákup, než nudné „nádobí.“ Předškolní děti se zájmem zametou a umyjí schody. 

Samozřejmě budou spíše mokré než umyté, jelikož ještě nemají potřebnou sílu na vyždímání hadru, 

ale co to bude oproti jejich radosti, že dostaly takovou důvěru?  

Radost z práce nenavodíme žádným kázáním: „já když jsem byl malý musel jsem...“. Ale poměrně 

spolehlivě ji navodíme obyčejným každodenním životem. Předškolní děti mají jistě představu o tom, co 

asi dělá maminka zdravotnice nebo tatínek automechanik, ale spousta prací – zvláště v době, kdy se 

víc a víc přesunují na PC či mobily, je pro ně ještě neuchopitelná. O to důležitější je proto vidět, že 

maminka doma například dokáže ušít kraťásky, tatínek opravit kohoutek, babička upeče buchtu.... 

Jednoduše, děti by měli být svědky toho, co umí členové rodiny.  

Zahrada je také jedním z příkladů, kde lze po celý rok s dětmi pracovat a při tom se bavit. Na jaře ji 

přichystat, abychom zase v létě mohli ochutnat slaďoučké plody, které jsme vypěstovali. Na podzim 

můžeme úrodu zpracovávat a připravit zahradu na zimu. Samozřejmě ne všichni mají to štěstí, že mají 

vlastní zahradu. Na druhou stranu, lze se takto starat i o „zahrádku“,  kterou si vysadíte na balkoně v 

truhlíku. 

Pokud chceme dětem vštípit, že práce je činnost radostná, je důležité mít na paměti i to, že nejen 

dobře vykonaná práce, ale i snaha zaslouží být odměněna. Protože „pochvala buduje“ a proto 

budujme i radost z práce ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(Ne) obratní předškoláci. Proč je pohyb důležitý 
Pohyb je jednou z cest, díky které dítě poznává svět. Podněcuje nervovou soustavu, jejíž vývoj jde 

ruku v ruce s motorickým vývojem. Nedostatek pohybu může vést ke zdravotním potížím, které mohou 

vyústit do civilizačních chorob jako je obezita. Dobré pohybové návyky naučené v dětství jsou naopak 

něco, co dítěti jen tak nikdo nevezme a co se nezapomíná. 

Hrubá motorika jako základ                                                                                                                                                                                 

Pohyb je přínosný i  ze sociálního hlediska, protože se často odehrává ve skupině dětí, kde si mohou 

trénovat vymezení rolí, komunikaci v týmu, řešení sporů, mohou testovat své schopnosti, porovnávat, 

soutěžit a navazovat nové vztahy. Z pohledu školy je však pohyb důležitý zejména pro trénink hrubé a 

jemné motoriky. Hrubá motorika jakožto nácvik rovnováhy, stability, zručnosti a obratnosti je důležitá 

pro to, aby dítě dokázalo ovládat své tělo a zaměřovat se postupně na jemnější a přesnější pohyby. 

U dětí ve „školkovém věku“ je důležitá všeobecná pohybová průprava, která zahrnuje trénink 

obratnosti, vytrvalosti, jemné, hrubé motoriky, míčové sporty, cviky zaměřené na koordinaci a 

rovnováhu. 

Jemná motorika                                                                                                                                                                                     

Jemná motorika není jen grafomotorika, tedy hybnost jemných svalových skupin dlaní a prstů, které 

nám umožňují kreslit, psát a malovat. Mezi jemnou motoriku je třeba zařadit i hybnost svalů kolem úst, 

rtů a jazyka souhrnně nazývanou oromotorika, která je důležitá pro správnou výslovnost hlásek a 

artikulaci. Má – li dítě mluvit zřetelně, potřebuje k tomu ovládat tyto jemné svaly, které mu umožní 

správnou výslovnost. 

Důvody k obavám                                                                                                                                                                                   

V posledních letech tráví předškolní děti čím dál více času před obrazovkami mobilů, tabletů a televizí. 

Čím více času děti tímto způsobem tráví, tím horší jsou jejich motorické dovednosti. Sezením u her a 

pohádek se děti kotrmelcům nenaučí. Zároveň se zhoršuje i kvalita spánku a tím i odpočinku dítěte. 

Způsob trávení volného času je samozřejmě závislý na rodičích a na tom, kolik svého času dítěti 

věnují a jak ho využijí. Mnoho rodičů si není vědomo škodlivosti přílišného využívání elektroniky a 

možná si ani neuvědomují, jak je potřebné dítě učit drobným dovednostem, jako je třeba zavazování 

tkaniček. 

Neobratné děti                                                                                                                                                                                                       

Specifickou skupinou co do motorické obratnosti bývají děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti. 

Tyto děti sice bývají divoké, ale bohužel bývají také neobratné, těžkopádné. 

Dobré základy                                                                                                                                                                                                            

Před nástupem do první třídy musí dítě zvládnout mnoho věcí, některé dokáže „levou zadní“, aniž by 

si uvědomilo, že se něco učí, na jiných musí pracovat, aby si dané dovednosti osvojilo. Jemná a hrubá 

motorika jsou základem, na kterém dítě buduje další dovednosti, z nichž pak vychází při učení 

detailnějších a přesnějších pohybů. Čím pevnější a stabilnější tyto základy budou, tím snadnější bude 

pro dítě vstup do základní školy. 

  



„Máme-li zachránit hnutí na ochranu přírody a životního prostředí jako takové, musíme také 

zachránit ohrožený druh: dítě v přírodě.“            

Richard Louv 

Času, který tráví děti v přírodě – i přes všechny známé výhody takového pobývání – neustále 

ubývá.   



Na oběd a na svačinu, každý den jím zeleninu - mrkev, salát, rajčátka - vitamínů 

hromádka.  



 



Pár her na celé prázdniny 
 

Inspirováno: www.napadyproanicku.cz 

Hry za chůze 

Průvodce v muzeu – tuto hru si naše děti vymyslely samy, hrály si na průvodce muzea a 

představovaly nám, co právě můžeme vidět. Ve stromech, pařezech, kalužích apod. hledaly, co jim 

připomínají (klacek – zbraň pravěkého muže, kroucený strom – socha tančící ženy atd.) 

Kolíček – Na tuto hru potřebujete kolíček na prádlo. Představuje bombu, která vybuchne např. každou 

celou hodinu. Hráč, který ho má, se ho nenápadně snaží připnout na oblečení/batoh někomu jinému. 

Kdo ho má na sobě v danou dobu (např. v celou hodinu), vybuchnul (má trestný bod). 

Schovka na cestu – Pro milovníky schovky můžeme tuto hru zařadit i na cestu. Z ničeho nic začne 

předem určený dospělák nahlas počítat do deseti (má zavřené oči). Hráči se mají schovat, než 

napočítá do deseti. Koho počítající neuvidí z místa, kde stojí (případně může udělat krok stranou), má 

bod. 

Hry při odpočinku 

Hry s figurkami – někdy sebou vozíme malé figurky, jsou skladné a děti s nimi vymyslí mnoho aktivit: 
dávají je na zajímavá/netradiční místa, staví jim domeček/cestičky, už s nimi hrály i kuželky, nebo je 
vzájemně schovávají a pak hledají. 

Hry v autě, vlaku, autobuse 

Počítání speciálních aut – za každé speciální vozidlo, které vidíte, si započítáváte bod (hráli jsme 
např. na záchranná, zemědělská a stavební vozidla). Varianta je také počítání aut určité barvy – každý 
má jinou. 

Písničková soutěž – určíte nějaké běžné slovo, snažíte se na to vymyslet a zazpívat co nejvíce 
písniček (hrajete jako jeden tým nebo dvě skupiny proti sobě). 

Autobingo - bingo na cesty do auta, vlaku, autobusu,… 

Kdekoliv 

Hádej, kdo/co jsem – známá hra, kdy jeden hráč si myslí věc, zvíře nebo člověka, ostatní se 
otázkami snaží zjistit, co/kdo je. Může se odpovídat jen „ano“ a „ne“. 

Vtipné příběhy - hráči postupně skládají příběh tak, že každý z nich řekne větu, která navazuje na 
předchozí. U nás se osvědčilo použít oblíbené hrdiny dětí. 

Zakázaná slova - hra na delší dobu. Např. na celé dopoledne je zakázáno použít slova "ano" a "ne". 
Kdo se splete má trestný bod. Vtipné je, když se snažíte druhé přimět k tomu, aby zakázané slovo 
řekli. 

Celoprázdninová výzva - společně si určete předmět (kámen, turistické známy, pohled, rostlinu-

kterou posléze vylisujete-prázdninový herbář,…), který si dovezete z každého společného výletu o 

prázdninách. Nezapomeňte si na druhou stranu vybraného předmětu poznačit odkud jste si jej 

přivezly. Na konci prázdnin tak můžete vzpomínat nejen nad fotkami, ale také za pomocí vašich 

prázdninových předmětů. 

http://www.napadyproanicku.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/855-bingo-na-cestu


1.   

 



 



 



 



Poděkování 

 

Tento školní rok byl pro všechny komplikovaný a složitý. Uzavření MŠ, distanční výuka, testování dětí, 

roušky,… ani se nechce věřit čím vším procházíme. Pochvala patří všem, kteří nás podporovali a 

spolupracovali ve vzdělávání dětí na dálku. Děkujeme za trpělivost, milá slova a zpětnou vazbu 

v podobě vzkazů a fotek. 

Speciální poděkování patří tatínkovi Honzíka Konečného a Kubíka Černého, kteří pomohli 

s odstranění nefunkčních prvků na školní zahradě a vytvoření tak bezpečnějšího prostoru u ohniště. 

Všem děkujeme za příspěvky do jarmarkového prodeje. Patří vám náš velký obdiv za vaše velkorysé 

příspěvky, za které pořídíme nejen sušičku na ovoce, ale také drtič a lis na výrobu moštů.  

Vážení rodiče, přejeme Vám pohodově strávené prázdninové dny, hezkou dovolenou a v Září 

se na vás budeme těšit.       

 


