MŠ Doctrina, nám. Pod Branou 455/8, 460 01 Liberec

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR ve školním roce 2019/20
Třídní učitelkou oddělení předškoláků byla ve školním roce 2019/20 Mgr. Filipovská, která
v předchozích letech absolvovala všechny stupně školení o metodě NTC. Kvízy a činnosti,
založené na memorování a logických postupech, byly součástí denních aktivit tohoto oddělení
a zároveň byly zařazovány i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit.
V rámci spolupráce s rodinou jsme ve školce uskutečnili několik akcí pro rodiče s dětmi,
jejichž součástí jsou vždy hry a soutěže a také kvízy. Ve II. pololetí tohoto školního roku nám,
bohužel, všechna anticovidová opatření neumožnila uskutečnit žádnou z plánovaných akcí,
museli jsme zrušit i tradiční Noc s Andersenem a také závěrečnou akademii s programem.
Od října 2019 do června 2020 (s přestávkou od března do konce května) probíhal ve školce
kroužek Koumáků, kam docházelo 8 dětí. Náplní kroužky byly logické a konstrukční hry a
soutěže a také pokusy.
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. V tomto školním roce se uskutečnilo jen
společné sportovní dopoledne. Ve spolupráci s Gymnáziem Doctrina jsme připravili i Den
jazyků, tento rok zaměřený na poznávání němčiny, ruštiny a španělštiny.
Mgr. Vendula Filipovská
třídní učitelka
V Liberci, dne 10. října 2020

Příloha - aktivity MŠ
2.10.2019 - Lesnění - interaktivní Pokoj paní Láry Fáry - v Motyčkovic klice
11. 10. 2019 od 15.30 hod 17:30 – Podzimní ohníček – akce na zahradě školky pro
rodiče s dětmi – disciplíny, soutěže
1.11. 2019 - od 15.00 do 17.00 hod. –Halloween po česku –odpolední strašidelné
soutěžení a křepčení v sále školky pro rodiče s dětmi
26.11.2019 - Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy druháci připraví
různé sportovní aktivity– červení
20. 12. 2019 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi 8:00 - 11:00 hry,
discipliny, kvíz
16.1.2020 -  Mrazení - pokoj paní Láry Fáry
23.1.2020 - hry se sněhem - zkoumání skupenství vody
7. 2. – Koláčování –
 páteční odpoledne s pečením koláčů a aktivitami pro rodiče a děti
15:30 - 17:00
12.2.2020 - Pyžamový den - hry a soutěže v pyžamech
3.3.2020 - Den jazyků - projektový den ve spolupráci s Gymnáziem Doctrina

Další akce byly zrušeny z důvodu COVID-19

23.7.2020 - Celodenní výlet za princeznou pro všechna oddělení - zámek Horní
Libchava - prohlídka zámku s kvízem a soutěže na zahradě
24.7.2020 Zakončení školního roku na zahradě školky - opékání buřtíků, hry a
soutěže pro celou rodinu

