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Motto:
NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN SPRÁVNÝ KLÍČ, 
ABY SI JE OTEVŘELY SAMY.
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Splněný plán vzdělávací nabídky u Kosíků

Období dozrávání- Od dožínek po dušičky

 Pojď si s námi hrát
 Ježečci jsou ježatí
 Červené jablíčko
 Dýně na zahrádce
 Co nám podzim přináší
 Šípky se nám červenají
 Dešťové kapičky
 Les pomalu usíná
 Padá listí, zlaté, rudé
 Světýlka přátelství
 Týden s pohádkou

Období rozjímání- Od adventu k     půstu  

 Už je tady zas ten adventní čas
 Zimní čas
 Vánoční zvoneček 
 Vánoční přání
 Tři králové
 Zima, zima, zimička
 Zimní radovánky



Splněný plán vzdělávací nabídky u Sýkorek

Období dozrávání- Od dožínek po dušičky

 Vítáme Vás 
 Hurá zase do školky
 Každá ručka má prstíčky
 S radostí jde všechno líp
 Dýně popleta
 Jedno tělo máme
 Školka slaví
 Pestrý podzim
 Na zahrádce na poli
 Podzimní proměny
 Moštujeme a zamykáme zahradu
 Podzim v lese

Období rozjímání- Od adventu k     půstu  

 Adventní čas už je tu zas
 Advent u nás
 Jednou v roce na Vánoce
 Nový rok a tři králové
 Daleko na severu
 Mráz, mráz, všude kolem nás
 Co si oblékáme



Kde jsme všude byli a co jsme viděli

akce datum místo konání
Hodová chasa- vození berana 20.09.2021 Míkovice
Sportík 29.09.2021 Sportovní hala- UH
Dýňový den v MŠ 30.09.2021 školní zahrada
Plavání 04.10.2021 Aquapark- UH
Sportík 06.10.2021 Sportovní hala- UH
Plavání 11.10.2021 Aquapark- UH
Sportík 13.10.2021 Sportovní hala- UH
40. výročí otevření MŠ 14.10.2021 KK Míkovice
Plavání 18.10.2021 Aquapark- UH
Sportík 20.10.2021 Sportovní hala- UH
Plavání 25.10.2021 Aquapark- UH
Požární poplach- nácvik evakuace 26.10.2021 MŠ
Pouštění draka

01.11.2021
Míkovice

Plavání Aquapark- UH
Uctění památky zesnulích 02.11.2021 Hřbitov Míkovice
Sportík 03.11.2021 Sportovní hala- UH
Vycházka k přehradě 05.11.2021 Míkovice
Plavání 08.11.2021 Aquapark- UH
Moštování a zamykání zahrady 09.11.2021 školní zahrada 
Sportík 10.11.2021 Sportovní hala- UH
Divadlo- "Zimní spáči" 11.11.2021 MŠ
Plavání 15.11.2021 Aquapark- UH
Plavání 21.11.2021 Aquapark- UH
Procházka k myslivecké chatě a krmelci 23.11.2021 Míkovice
Sportík 24.11.2021 Sportovní hala- UH
Plavání 29.11.2021 Aquapark- UH
Sportík 01.12.2021 Sportovní hala- UH
Mikulášská nadílka 03.12.2021 MŠ
Plavání 06.12.2021 Aquapark- UH
Výlet na Rochus- "Adventní čas už je tu zas"

08.12.2021
Rochus

Sportík Sportovní hala- UH
Zdobení stromečku na zahradě a stavba 
sněhuláků 10.12.2021 školní zahrada 
Plavání 13.12.2021 Aquapark- UH
Vánoční nadělování 14.12.2021 MŠ
Sportík 15.12.2021 Sportovní hala- UH
Natáčení vánočního videa pro rodiče a 
koledování u paní zubařky

16.12.2021 Míkovice

Procházka k přehradě 21.12.2021 Míkovice
Plavání 03.01.2022 Aquapark- UH
Sportík 05.01.2022 Sportovní hala- UH
Tři králové v MŠ 06.01.2022 MŠ
Plavání 10.01.2022 Aquapark- UH
Sportík 12.01.2022 Sportovní hala- UH
Prohlídka betlému 14.01.2022 Popovice



Mateřská škola Míkovice slavila 40 let 

Před čtyřiceti lety byla poprvé otevřena nová budova MŠ v
Míkovicích. Na její výstavbě se „v akci Z“ podílela celá vesnice.
Rodiče a děti z Míkovic a Vések se tak konečně dočkali vytoužené
školky. V průběhu let byly budova i zahrada postupně
rekonstruovány do dnešní podoby.

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 jsme v kulturním domě v Míkovicích
společně oslavili 40. výročí jejího otevření. Škola byla vždy součástí dění v Míkovicích a proto se do příprav 
zapojily všechny místní spolky. Program dětí ze školky obohatilo vystoupení Mužského a Ženského sboru za 
doprovodu cimbálové muziky Mladí Burčáci, Schóly, divadelního spolku i hasičů. Kulturním domem zněl 
nádherný zvuku cimbálu a písní nejen z tradičního repertoáru účinkujících. Program, který si všichni připravili, 
byl krásným zavzpomínáním na mládí, ukázkou jejich umu, plným legrace a radosti. 

Mezi hosty byl místostarosta Uherského Hradiště pan Ivo Frolec, ředitelka mateřských škol Uherského Hradiště 
Ilona Močičková a vedoucí učitelky mateřských škol, zástupci obce pan Zdeněk Procházka a pan František 
Elfmark. Pozvání také přijali bývalí zaměstnanci a široká veřejnost. Bylo krásné po letech vidět své bývalé 
kolegyně, které už s odstupem času přichází do školky jen jako hosté. Nad kronikami a fotografiemi jsme si 
zavzpomínali a byli jsme rádi, že jsme se mohli potkat, popovídat si a společně oslavit tuto míkovskou událost.  

Naše velké díky patří všem rodičům, kteří nám pomohli při organizaci této akce. Bylo krásné se opět potkat 
v kulturním domě a uniknout tak ze starostí, které dnešní nelehká doba přináší.

Mateřské škole přejeme šťastné a spokojené děti, které budou po celý život vzpomínat na úžasné zážitky 
z her plných nápadů, prožitků a poučení, které je obohatí a připraví na vstup do základní školy a do života.

 



Co můžeme udělat pro posilování psychické odolnosti u dětí

V rámci posilování psychické odolnosti dítěte jde o zdravý vývoj dítěte a posílení ochranných faktorů tak, aby 
bylo dítě v dospělosti schopno zvládat rizika daná prostředím i vyplývající z jeho vlastní osobnosti. S tím souvisí 
pojmy socializace a individuace.                                                                                                                                               
Socializace je hlavním vývojovým „úkolem“ předškolního dítěte. Velmi důležitou úlohu v ní hraje naplnění 
základních psychických potřeb dítěte a také zvládání strachu. To, jak se dítě v předškolním období naučí se 
strachem pracovat, ovlivní jeho odolnost vůči strachu po nástupu do školy. Sociálně se vyvíjet neznamená jen 
začlenit se do společnosti, ale také se proti ní vymezit. S tím souvisí pojem individuace. Každý z nás je jedinečná
osobnost s řadou vlastností, které mohou ovlivnit náš sociální život.                                                                               
Pokud chceme vychovávat psychicky odolné dítě, existují tři základní kameny, na kterých se dá psychická 
odolnost dobře stavět. Na jmenovaných základech se potom psychická odolnost buduje těmito prostředky.        
Dítě potřebuje získávat pocit kontroly nad situací – mít možnost zapojit se do rozhodování o rodinných 
záležitostech a zažívat spoluúčast, všude kde to jde.                                                                                                            
Dítě potřebuje rozumět situaci, ve které se nachází, což děláme úměrně věku, tedy popisujeme, vysvětlujeme.   
Dítě potřebuje znát smysl činnosti, které dělá, vysvětlujeme, proč se věci dělají, jak se dělají.                                   
Dítě potřebuje zažívat úspěch při samostatné činnosti a dostávat podporu od okolí.

Dejte dítěti prostor při řešení úkolů - dostatek prostoru pro samostatnou činnost. Nejen toho fyzického, ale i 
psychologického. Není potřeba neustále stát dětem za zády, pomáhat, nabízet pomoc, ovlivňovat je, ale je 
potřeba být k dispozici, aby o pomoc v případě potřeby měly koho požádat.

Pomozte mu naučit se ocenit svůj úspěch a zvládat neúspěch - způsob, jakým reagujeme na úspěch a 
neúspěch dítěte, ovlivní jeho sebevědomí a sebedůvěru. Potřeba pochvaly a ocenění se u dětí liší v závislosti na 
vrozených potřebách a temperamentu. Rozhodně bychom se měli vyhýbat tomu, aby se dítě stalo na pochvale 
závislé. V rámci udělování pochvaly je dobré vyhnout se obecným frázím jako „ ty jsi šikulka“ a nehodnotit dítě, 
ale zaměřit se na hodnocení konkrétního výkonu – činnosti. Zasloužený úspěch by měl u dětí převládat.

 I neúspěch má však v životě dítěte důležitou roli a pomáhá mu připravovat se na realitu. Neúspěch 
nekritizujeme, snažíme se pomoct dítěti, aby bylo příště úspěšné, tím, že společně pojmenujeme příčiny 
neúspěchu a zkusíme najít cestu k řešení situace.

 Důležité je také vést dítě k tomu, aby dokázalo ocenit samo sebe a vědělo, jaké jsou jeho přednosti. Na základě
oceňování úspěchů a zvládání neúspěchu rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí a sebedůvěru, jež s psychickou 
odolností úzce souvisí.

 Povinnosti a práce – samostatnost je jedním z cílů předškolního období.  Naučit se být schopný samostatně 
fungovat i mimo rodinu. V MŠ jde především o samostatnost ohledně hygieny, oblékání a stolování a také o 
úklid hraček po dokončení hry a pracovní činnosti. Děti také podporujeme k samostatnosti tím, že je občas 
necháme něco samostatně zařídit, například vyřídit vzkaz. Postupujeme od jednoduchých úkolů ke složitějším, 
dítě nezatěžujeme přehnaným množstvím pokynů a instrukcí.

    



Obratnost předškoláka závisí na hrubé motorice

Jako většinu věcí i koordinaci pohybů a obratnost se musíme naučit. Jde o rozvoj hrubé motoriky a tohle 
učení může být zábava!

Pohybové dovednosti dítěte je třeba rozvíjet již od nejútlejšího věku. Konkrétně jde o jemnou a hrubou 
motoriku. Ta jemná se týká koordinaci prstů a rukou a je podstatná proto, aby dítě zvládlo psaní, kreslení, 
stříhání nebo třeba vázání tkaniček. Hrubá motorika je důležitá pro skupinu svalů, za pomoci kterých chodíme, 
běháme, skáčeme nebo jezdíme na kole.

Rozvoj hrubé motoriky začíná již v kojeneckém věku a v předškolním věku je dobré dovednosti dítěte ještě 
upevnit. K tomu existuje celá řada pohybových her, které děti zabaví a zároveň rozvíjejí jejich obratnost a 
schopnost koordinovat pohyby a používat tělo jako celek.

Podlaha je láva - Úplně jednoduchá dětská hra, při které si děti užijí hodně legrace. Postačí vám několik 
barevných papírů o velikosti A 4, které nalepíte na zem v pokoji. Vyhlaste, že od teď je podlaha horká láva a 
nikdo se nesmí dotknout podlahy. Děti si mohou stoupnout pouze na barevné papíry. 

Pavoučí síť - Při přípravě této hry můžete zaměstnat i své děti. Vy si vezměte na starosti izolepu nebo jakoukoliv
lepící pásku, kterou nalepíte mezi futra dveří jako pavoučí síť. Dětem mezitím rozdejte staré noviny. Každý list 
musejí zmačkat a udělat z něj kuličku, kterou se pak budou strefovat do pavučiny.

Hod bahnem na terč - U téhle hry se vaše děti zaručeně zašpiní, ale o to větší to pro ně bude zábava. Dejte jim 
kbelík a řekněte, aby ho přinesly plný hlíny. Hlínu pak v kyblíku smíchejte s vodou a vytvořte takové bahno, 
které půjde uválet do kuliček. Na chodník pak křídou nakreslete terč. Děti se pak budou strefovat bahnem do 
terče.

Basket s novinami - Jednoduchá a oblíbená hra pro malé i velké. Starých novin se najde vždy hromada. Děti si 
mohou nadělat „míče“ různých velikostí a vyzkoušet hod na různou vzdálenost, hrát si samy nebo uspořádat 
turnaj se sourozenci. Strefit se papírovou koulí do koše chce trochu cviku a možná dá zabrat i vám.

Skákání panáka - Osvědčená klasika může nabýt mnoho podob. Krom křídy a chodníku můžete použít i 
malířskou pásku a nalepit panáka doma na podlahu. Velikost panáka a jeho částí (očíslovaných polí) je úměrná 
věku dětí a velikosti jejich chodidel. Úkolem dítěte je přeskákat siluetu v pořadí čísel po jedné, resp. obou 
nohách (u panáka o 8 polích jsou pole 4-5 břicho, pole 7-8 hlava) a to bez přešlapů.

Bludiště - Malířská páska přijde vhod i k vytvoření bludiště na zemi, skrze které si bude dítě muset najít cestu. 
Na konci může na dítě čekat malá odměna.

Hledání ztracených dílků - Při této hře budou děti lovit – hledat dílky skládačky, které schováte po celém domě.
Ideální bude skládačka puzzle, které má mohutnější dílky, aby se dětem snadněji hledalo.

 



Inspirace z kuchyně














