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Zpráva o činnosti 

školky spolupracující s Mensou ČR ve školním roce 2018/19 

Ve školním roce 2018/19 byly kvízy a činnosti, založené na memorování a logických 
postupech, součástí denních aktivit zejména oddělení předškoláků a zároveň byly zařazovány 
i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit. 
Ročním tématem školního vzdělávacího programu bylo Cestování s klaunem Kvítkem. Děti si 
společně se školkovým maskotem prošly celý svět, poznaly vlajky, řeči, památné a zajímavé 
stavby i zajímavosti z různých zemí. Memorování symoblů, znázorňujících určitou zemi, a hry 
s nimi jsme zařazovali jednak do denního programu, jednak i do akcí pro rodiče s dětmi, které 
pořádáme několikrát ročně. 
Jako každoročně, i letos jsme zorganizovali také Noc s Andersenem, kde si přizpůsobujeme 
námět pro procvičování předčtenářské a předmatematické gramotnosti a součástí programu 
je vždy také kvíz, křížovka a puzzle. 
Naše školka se snaží do dění a aktivit zapojit celou rodinu našich dětí, takže často pořádá 
akce, kterých se aktivně účastní nejen děti, ale i rodiče. Aktivity jsou koncipovány záměrně 
tak, aby rodič nebyl jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič 
za dítě nedělal nic, co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. 
Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. 
Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové 
skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.  
Zaměstnankyně MŠ Mgr. Vendula Filipovská je absolventem školení NTC learning - úvod do 
metody, NTC learning - rozšíření metody a NTC learning - závěrečný seminář. V tomto 
školním roce se nám bohužel nepodařilo zajistit proškolení pro dalšího pedagoga. 

Šárka Sochová Landová 

V Liberci, dne 23. září 2019 
 
 

Příloha - aktivity MŠ 

 
 
ŘÍJEN 

vycházka se sběrem přírodnin  

Podzimní ohníček  – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi – disciplíny, soutěže  

Má vlast - multimediální výstava 

Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a křepčení v sále školy pro rodiče 
s dětmi 

LISTOPAD 

Pečení svatomartinských koláčů – všechna oddělení v rámci dopoledního programu  

Lesnění - pokoj paní Láry Fáry – interaktivní místnost na téma podzim (Motyčkovic klika) 

Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy druháci připravili různé sportovní 
aktivity  



PROSINEC 

Vánoční dílny – tvůrčí dílničky pro celou rodinu  

Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi na téma vánoční tradice a zvyky ze světa 

LEDEN  

Pyžamový den - hry a soutěže v pyžamech  

Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - – interaktivní místnost na téma zima (Motyčkovic klika) 

stavění sněhuláků, hry se sněhem - zkoumání skupenství vody – všechna oddělení 

ÚNOR 

projektový Den jazyků ve spolupráci s gymnáziem Doctrina  

Koláčování – páteční akce pro celou rodinu – pečení koláčů, předávání receptů, tvůrčí dílny 

BŘEZEN 

Jarní dílny – tradiční jarní dílničky  pro celou rodinu ve školce 

Zápis nanečisto – edukační aktivity - připravují děti ze 4. třídy pro předškoláky 

Noc s Andersenem - tajenka Ferdy Mravence - aktivita pro rodiče s dětmi  

DUBEN 

Jarování - pokoj paní Láry Fáry - červení 

5.4.2019 - Jarování - pokoj paní Láry Fáry - interaktivní místnost na téma jaro (Motyčkovic 
klika) 

15.4.2019 - Jak přišlo jaro - pohádka ve školce 

30. 4. 2019 – Čarodějnický rej – kvízy a soutěže pro skupinky napříč odděleními rámci 
dopoledního programu školky  

KVĚTEN 

Besídka pro maminky - 15:30 

Školka v přírodě - ukončení celoročního programu s klaunem Kvítkem – výlety, hry, soutěže, 
tvoření na téma cesta kolem světa 

Dětský den ve školce – soutěžní odpoledne s rodiči  

ČERVEN 

       Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i kolemjdoucí, soutěžní  

       dísciplíny na téma „S klaunem Kvítkem kolem světa“ 

Screen man – interaktivní představení v Naivním divadle v rámci Mateřinky 

 


