
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sváteční Dvořačky  
zima 2021 
 

  Vánoční svátky a přelom roku, jsou 
období, které určitě každého z nás svádí 
k rekapitulaci toho, co se nám povedlo, 
čím bychom chtěli svůj život obohatit a 
čeho bychom se naopak rádi vzdali… 

Děti naší mateřské školy, spolu s paní 
učitelkami, ušly od začátku školního roku 
kousek cesty za poznáním světa okolo 
nás, získaly nové zkušenosti, dovednosti 
a prožily spolu s kamarády hezké chvíle 
při společném hraní a dovádění. Vánoce 
jsou svátky tradic a malých rodinných 
rituálů, které se předávají z generace na 

Veselé vánoce vám přejí zaměstnanci MŠ A. Dvořáka. 
 

 
 

Adventní čas v MŠ:  

  Přestože se letos opět vánoční besídka 
z důvodu aktuální situace neuskutečnila, 
my jsme si adventní čas i čekání na 
příchod Ježíška náležitě užili: 

✓ V pondělí 6. 11. jsme dovádě li na 
Čertovinách 

✓ Společně jsme si vyzdobili třídu i 
školku 

✓ Přiblížili jsme si vánoční tradice – 
krájení jablíčka, pouštění lodiček, 
větvičky Barborek 

✓ Nakreslili dopis Ježíškovi 

✓ Postavili si Betlém, poslechli 
vánoční koledy 

Nejdůležitější události: 
 

• Veselé Vánoce 
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generaci a poskytují prostor obohatit náš 
život citovými prožitky sdílenými 
s ostatními. Také jsme si velice užívali 
tradičních předvánočních setkávání při 
Mikulášské nadílce, při návštěvě výstavy 
betlémů, při zdobení vánočního 
stromečku a při vánoční besídce. Dovolte 
mi tedy, v závěru tohoto roku, popřát Vám 
všem vánoční pohodu a vše krásné a 
radostné. 

     Za kolektiv MŠ Milana Sahánková, DiS 

✓ Vyslechli příběh o narození 
Ježíška 

✓ Vyrobili vánoční přání a dárky 

✓ Naučili jsme se vánoční písničky 
a koledy 

✓ Upekli vánoční cukroví 

✓ Nazdobili vánoční stromeček 

✓ Zanesli zvířátkům do lesa 
dobroty – jablíčka, tvrdý chléb, 
kaštany, mrkev. 

 

Zvláštní události 
v činnosti naší školky: 
 

• Čertoviny v MŠ   

• Vánoční koncert 

v kostele (zrušen 

Covid) 

• 17. 1. – 21. 1. 2022 

Lyžařský výcvik 

SkiLenka 

• „Nezahálíme se 

Zahálkou“ 

• Výprava ke krmelci 

• Sportování 

v Městské Hale 

• Návštěva Vánoční 

Zoo 

• Výstava betlémů 

Klášter Hostinné 

• Ozdobení 

vánočního stromu 

před MŠ 

• Breptání (úterý, 

čtvrtek) 

• Slavnostní vánoční 

dopoledne 

s nadílkou ☺ 

• Vánoční prázdniny 

23. 12. – 31. 12. 

2021 

 

Logo MŠ A. Dvořáka, Hostinné 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola A. Dvořáka, Hostinné  

Vánoce 2021 

 
 

 

 

 

 



 

  

Schopnosti a dovednosti předškoláka 

❖ Zná své jméno a příjmení, věk 
adresu svého bydliště, jména 
rodičů a jejich zaměstnání (co 
dělají) 

❖ Správně se vyjadřuje a vyslovuje 
všechny hlásky 

❖ Mluví celými větami, nahlas a 
zřetelně 

❖ Má slovní zásobu odpovídající 
věku 

❖ Reaguje na pokyny dospělého 

❖ Samostatně se obléká a obouvá, 
umí zavázat kličky 

❖ Dodržuje osobní hygienu 

❖ Pozdraví, požádá, poděkuje 

Dovednosti předcházející čtení a 
psaní 

❖ Pozná číslice 1 až 5, ale nepíše je 

❖ Pozná napsané své jméno 
(tiskacími písmeny) 

❖ Sluchově rozliší začátek a konec 
slabiky a hlásky ve slovech 

❖ Rozdělí jednotlivá slova na 
slabiky 

❖ Přednese básničku 

❖ Zná některé pohádky, umí je 
stručně vyprávět, odpovídat na 
otázky 

❖ Správně drží tužku 

❖ Správně sedí při psaní 

   Pojmy:  

❖ Velikost – malý, větší, největší 

❖ Časové – včera, dnes, zítra, 
poledne, večer, den, noc 

❖ Prostorové – blízko, daleko, za, 
pod, nad, mezi, vedle, nahoře, 
dole, před, vpravo, vlevo, vpředu, 
vzadu 

❖ Roční období  

❖ Dny v týdnu 

❖ Předměty denní potřeby 

❖ Části lidského těla (nakreslí 
postavu se všemi základními 
znaky: hlava, krk, trup, 
končetiny, prsty…) 

Třída Motýlků školní rok 2021/2022 
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❖ Vydrží u daného úkolu a práci 
dokončí 

❖ Je schopen samostatně pracovat i 
ve skupině 

❖ Respektuje a vykonává pokyny 
učitele 

        Matematické představy 

❖ Zná základní geometrické tvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník, 
kruh) 

❖ Porovná, uspořádá a třídí soubory 
předmětů podle určitého pravidla 

❖ Chápe číselnou řadu v rozsahu 
první desítky 

❖ Ví, co je více, méně, stejně, první, 
poslední… 

 

❖ Provádí uvolňovací cviky ruky na 
velký formát papíru 

❖ Pozná základní a doplňkové barvy 
a jejich odstíny 

     Znalosti z okolního světa dítěte 

Názvy: 

❖ Zvířata – domácí, lesní exotická 

❖ Ovoce, zelenina, květiny, stromy 

❖ Dopravní prostředky 

❖ Rodiny (členové rodiny, vztahy 
mezi nimi, život v rodině) 

 

Další činnost 

❖ Zazpívá písničku 

❖ Pracuje s nůžkami, umí 
vystřihnout jednoduché tvary 

❖ Umí zacházet s výtvarnými 
pomůckami a materiály 

 

 

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

                          
 

                    
 

               

                                 
    

 

             

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 
 
 Podmořský svět v MŠ 
 24.11.2021 v dopoledních hodinách se  
 naše malé Housenečky mohly stát pota- 
 pěči a prozkoumat svět pod mořskou  
 hladinou. A to díky edukačnímu prog- 
 ramu pro mateřské školy. Podmořským 
 světem je provedly dvě malé rybky. 
 Představily jim velké žraloky, menší  
 rybky, ale i podmořské rostliny. 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny utekly jako voda a opět se 
otevřela brána školky. A to jak pro naše 
větší děti, tak pro nové, malé Housenečky. 
Pro děti i pro rodiče bylo jistě první září 
plné očekávání, radosti, ale také obav a pár 
slziček. Všechny děti však odloučení od 
rodičů zvládly skvěle a plně se zapojily do 
chodu školky. Pojďme se teď společně 
podívat, co všechno naše Housenky za 
první pololetí školního roku 2021/2022 
zvládly. 

 

Dráčkování  

Ve středu 20.10.2021 si v rámci tvořivého 
odpoledne mohly děti za pomoci rodičů 
vytvořit svého originálního draka. Akce se 
velmi povedla i díky krásnému podzimnímu 
počasí. Doufáme, že všichni, kteří se 
zúčastnili, prožili pohodové a třeba i 
inspirativní odpoledne. 

Výlet na Hadí Stezku do Rudníku 

Dne 2.11.2021 jsme se vydali na Hadí 
Stezku do Rudníku, která byla tou dobou 
lemována spoustou vydlabaných dýní všech 
velikostí. Děti kilometr dlouhý výšlap 
zvládly bez problémů a nepřehlédly jedinou 
dýni. Pro mnohé byla velkým zážitkem 
samotná cesta autobusem. 

Houbový mužíček 

9.11.2021 přišla do naší třídy návštěva 
přímo z lesa, a to Houbový mužíček. 
Zjistil, co děti o lese vědí a aby si jejich 
znalosti a dovednosti ověřil, připravil si 
pro ně několik úkolů zaměřených na 
obratnost, pozornost, ale třeba i dechové 
cvičení a základy environmentální 
výchovy. Děti se do plnění úkolů pustily 
s chutí a za odměnu si domů odnesly 
omalovánku. 

 

 

Naše „akční“ Housenky 
 

 
Halloweenská stezka za 
světýlkem 
Ve středu 27.10.2021 v podvečer, 
se děti v doprovodu rodičů mohly 
vydat na Halloweenskou stezku 
parkem, kde pro ně byly 
připraveny strašidelné úkoly. 
Mnohé děti přišly v kostýmech a 
taktéž u stanovišť na děti čekala 
strašidla, upíři, jeptišky a mnohé 
další…Všechny děti zvládly 
splnit deset úkolů beze strachu a 
za to je v cíli čekala sladká 
odměna. Jak jinak, než 

strašidelná            
 

Mezi další akce, kterých se Housenky 
pravidelně účastní, patří rekondiční 
jízda na koni pod vedením paní 
Stránské a také každotýdenní 
sportování v Městské Hale.   

Věřte, že již teď máme spousty 
nápadů na nové akce a slibujeme, že 
do jejich realizace dáme opět vše, co 
jsme schopny a především srdce. 

https://www.mshostinne.cz/budova-
a-dvoraka/    
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 Adaptační dopoledne 
První adaptační dopoledne proběhlo 
3. 9. 2021 v Městském parku a za 
jeho přípravu velmi děkujeme 
zaměstnancům ZuŠ Hostinné. Děti 
společně se zvířátky přemohly zlé 
loupežníky a zachránily zvířátkům 
jejich statek.  
Druhé hravé dopoledne s názvem 
„Hrajeme si se zvířátky“ proběhlo 
dne 9.9.2021 na naší školkové 
zahradě. Děti byly velmi šikovné a 
za splnění všech úkolů je čekala 
odměna v podobě motýlkového 
lízátka. 

 
Zamykání lesa s ježečkem Jarouškem 
Čtrnáctidenní blok o podzimní přírodě, o 
lese a o zvířátkách byl zakončen 
16.11.2021 dobrodružnou cestou k lesu, 
kde děti pomoci klíčů, které musely najít, 
zamkly les k zimnímu spánku. Již teď se 
těšíme, až budeme moci les opět 
„odemknout“ a zažívat nová 
dobrodružství.         

https://www.mshostinne.cz/budova-a-dvoraka/
https://www.mshostinne.cz/budova-a-dvoraka/
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MOTÝLCI V PLNÉM NASAZENÍ   

Začátek školního roku 2021-2022 v oddělení “motýlků” proběhl v klidu, děti se rychle adaptovaly na prostředí a seznámily 
se s kamarády. Společně jsme se mohli s nadšením pustit do společné práce a aktivit. 

Zahájení školního roku patřilo DDM pohádkou “O kohoutkovi a slepičce”, a následovaly další zábavné i poučné aktivity: 

- dopoledne plné her “Vítej u nás” 

-projekt “poznáváme Hostinné”                        

-cvičení “Nezahálíme se Zahálkou” 

 -společné “Sportovní hodinky”  

-projektový den “Naše stromy” a “Brambora” 

-rekondiční jízdy na koni 

-výlet autobusem do Vrchlabí a účast na akci “Den Země” 

-výroba obrázků na plot “Malujeme pro zdraví” 

-”Strašidelná Hallowenská stezka” 

-projekce “Vesmír” 

Kromě všech akcí měly děti napilno i ve třídě. Kromě společného hraní naše šikovné ruce, vyrobily spoustu krásných věcí, 
které zdobí prostředí třídy i celé školky. Naučily jsme se spoustu nových věcí, básniček a písniček, takže kromě občasného 

hlaholu je od nás slyšet zpěv, básničky a smích. Z motýlků se stali skvělí kamarádi, kteří se mají rádi a těší se na další 
společné zážitky . 

 

 

 
  
 

TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM DÁRKEM K VÁNOCŮM NENÍ, 
CO SE ZLATEM TŘPYTÍ.  

JE TO ÚSMĚV, LÁSKA, POHLAZENÍ.  
NAD TAKOVÝ DAR ŽÁDNÝ NENÍ. 

 
KRÁSNÉ VÁNOCE A MNOHO ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO 

ROKU 2022, 
PŘEJE CELÝ KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY  

A. DVOŘÁKA, HOSTINNÉ. 
 
Míla, Týnka, Danuška, Martička, Majda, Markétka a Lucka. 


