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Milé děti, rodiče a přátelé školy. 

I letos vydáváme ročník časopisu Šumaváček. Loučíme se tím s vámi v tomto školním roce, 

stejně jako jsme se rozloučili s našimi předškoláky odcházejícími do ZŠ na pasování na 

školáčky s tématem vesmíru. Přestože něco končí, něco krásného nového začíná… Věříme, že 

jejich start do školy bude úspěšný. Přejeme jim příjemný let do školy, ať míří jen vzhůru, ať se 

ve škole dobře učí a nejsou jako „marťani“ z jiné planety. Ať nezapomenou na naši planetu 

Školka, protože...přátelé jsou jako hvězdy - nevidíš je, ale přesto víš, že existují. 

Přeji všem zasloužené prázdniny, dovolené a těšíme se na nový školní rok 2022/ 2023. 

Mgr. Tomanová Veronika, ředitelka MŠ 

 

 

V tomto čísle školního časopisu „Šumaváček“ se můžete těšit na představení všech tříd ve 

školce a na ohlédnutí za školním rokem 2021/2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 



Akce pořádané v MŠ 2021/2022 

Září 

           1.9. – Zahájení nového školního roku 2021/ 2022 

           1- 3. 9. – Adaptační program (0. Třída Včeličky a 1. třída Žížalky) 

            8. 9. – Třídní schůzka s rodiči- třída Sluníčka a Ptáčata (14:45 ve 4. tř.) 

            9. 9. – Třídní schůzka s rodiči- třída Včeličky, Žížalky, Motýlci (14:45 v 1. tř.) 

            9. 9. – Poznej sporty ve Strakonicích - návštěva sportovní akce předškoláci 

15. 9. – Pečení pouťových perníků 

            16. 9. –  Zdobení perníků 

            21. 9. –  „Pouť v MŠ“- skákací hrad a soutěže na zahradě 

            24. 9. – Divadelní představení v MŠ „Oblékání hrou“ (soubor Fugo) 

Říjen 

        1. 10.  – Tématický „Mezinárodní den seniorů“ - Do MŠ zavítala babička a dědeček.     

Celé dopoledne po třídách s dětmi hovořili o mezigeneračním soužití. 

       4. 10.  – Tématický „Den zvířat“- na všech třídách 

       4. 10. – Logopedický screening od 4 let věku dítěte- klinická logopedka Mgr. 

Hajžmanová Lada (třída Žížalky a Motýlci) 

         6. 10.  – Logopedický screening od 4 let věku dítěte-klinická logopedka Mgr. 
Hajžmanová Lada (třída Sluníčka a Ptáčata) 

        7. 10. –„Čtenářská dílna“ návštěva ZŠ Povážská v rámci týdne čtení (třída Sluníčka a 
Ptáčata) 

       11. 10. –„Ukázka psů a psovodů“ ke dni zvířat (všechny třídy) 

       18. 10. – Divadlo v MŠ „O řepě“(soubor Zvoneček) 

 

 



Listopad 

         2. 11. –  Halloweenský průvod (v 17:00 u MŠ - akce s rodiči)- průvod halloweenských 

masek po okolí MŠ s doprovodem reprodukované hudby z MP3 přehrávačů 

         11. 11. – Svatomartinský den v MŠ- zdobení hnětýnek a svatomartinské setkání u břízky 

         15. 11. – Divadlo v MŠ „Jak se uspává příroda“ 

         16. 11. – Lego den – Malá technická univerzita (Sluníčka a Ptáčata) 

         18. 11. – „Zdravík a Vitamínka“- preventivní program MŠ, Dr. Zdravíková a sestřička 

Vitamínka procházely dopoledne všechny třídy. Zábavnou formou poučily děti o tom, co je 

zdravé, co potřebuje lékař ke své práci a společně si zatančily. 

         22. 11. – Vánoční fotografování (dítěte a kolektivu třídy) 

         29. 11. – Projektový "Hračkový den" (tř. Sluníčka a Ptáčata) 

         30. 11. –  Projektový "Hračkový den" (tř. Včeličky, Žížalky a Motýlci) 

 Prosinec 

        1. 12. – Návštěva peklíčka - ve 3. třídě Sluníčka – každá třída vešla pekelnou bránou do 

pekla, viděli jsme, jak probíhá výuka v pekelné třídě. Děti si zacvičily, zatančily a užily si 

nevšední dopoledne. 

         2. 12. – Mikulášská nadílka (Mikuláš, čert a anděl v MŠ) – přišli na všechny třídy 

         6. 12. – Zdobení vánočního stromečku na každé třídě 

         7. 12. – Pečení vánočního cukroví 

         8. 12. – Vánoční keramika „Andílci“ 

         9. 12. – Natáčení vánočního videa 

         13. 12. – Divadlo v MŠ „Vánoční pohádka“ (soubor Zvoneček) 

         16. 12. – Vánoce v MŠ - nadílka hraček pod stromeček ve třídě a vánoční hostina 

       Zaměstnanci MŠ společně s dětmi připravili ozdoby a ozdobili stromeček na výstavu  na 

hradě v černé kuchyni a v nemocnici ve vestibulu interny. 



      Třída Motýlci, Sluníčka a Ptáčata navštívily výstavu „Když se řekne zima“ a výstavu    

vánočních stromečků, které se zúčastnila i naše MŠ. 

      Na níže uvedeném odkazu na youtube.com naleznete na vánoční video pod názvem 

,,Vánoční přání“ MŠ Šumavská,  které jsme natočili s celým kolektivem dětí a zaměstnanců 

MŠ (odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ZpdBJyhU1GM ). 

 

Leden 

        3. 1. – Zahájení provozu MŠ v Novém roce 

        6. 1. – Tříkrálová bříza- setkání dětí na zahradě MŠ u školkové břízy s tématem „Tři 

králové“ 

         6. 1. – Novoroční pochod - tříkrálový novoroční pochod školky. Děti šli s rodiči a 

personálem na kopec za školku, kde přivítali Nový rok ohňostrojem a přípitkem. 

         10. 1. – Divadlo v MŠ „Otesánek“ (soubor Divoloď) 
 

 

Únor 

        7. - 11. 2. – Zimní olympiáda v MŠ – celý týden probíhala na každé třídě olympiáda. 

Děti si vyzkoušely různé druhy sportů a na konci týdne byly odměněny. Paní kuchařky upekly 

dětem medaile s olympijskými kruhy. 

– Ukončení hokejové výzvy s dortem – Sluníčka, Ptáčata 

14. 2. –  Červený valentýnský den – srdíčkový den v MŠ, děti byly oblečeny  v 

červených barvách. Celé dopoledne si na třídách povídaly, jak je důležité, aby se měli 

všichni rádi. 

            16. 2. – Screening školní zralosti - předškoláci Ptáčata 

            17. 2. – Screening školní zralosti - předškoláci Sluníčka 

            18. 2. – Divadlov MŠ „O kůzlátkách“ (soubor Zvoneček) 

             28. 2. – Karneval na třídách- na každé třídě byla diskotéka, soutěže a přehlídka 

karnevalových masek 

 

 



Březen 

      1. 3. – Masopustní průvod – akce s rodiči, průvod po okolí MŠ za doprovodu harmoniky s 
tradičním masopustním občerstvením 

      3. 3. –  Plavání 1. lekce (Sluníčka a Ptáčata) 

      9. 3. –  Jarní pohádka v MŠ (divadlo Okýnko) 

      10. 3. – Plavání 2. lekce 

      15. 3. –  Návštěva ZŠ Povážská- kinosál, promítání pohádky Tlapková patrola (Včeličky, 

Žížalky, Motýlci) 

      16. 3. –  Návštěva ZŠ Povážská- prohlídka ZŠ předškoláci + kinosál (Sluníčka, Ptáčata) 

      16. 3. – Webinář pro rodiče - „Aby škola byla místem, kam se těšíme“ 

      17. 3. – Plavání 3. lekce 

      18. 3. –  Vítání jara s odemykáním zahrady u břízky 

      21. 3. –  Ponožkový den (Den Downova syndromu) 

      24. 3. – Plavání 4. Lekce 

      25. 3. –  Skupovy Strakonice – divadelní představení - ,,A pak se to stalo!“ v KD 

Strakonice a zúčastnily se všechny třídy 

      30. 3. – Vyšetření očí - pro objednané děti 

      31. 3. – Plavání poslední lekce 

 

Duben 

       1. 4. – Krasobruslařské představení - na zimním stadiónu „Ten umí to a ten zas tohle“ 
(třída Sluníčka a Ptáčata) 

       5. 4. – Schůzka s rodiči předškoláků a přednáška pro rodiče (14:45 hod v Ptáčatech) 
 
       7. - 8. 4. – Zápisy do ZŠ 

       11. 4. – Divadlo v MŠ Perníková chaloupka 
 
       13. 4. – Velikonoční bříza- setkání MŠ u břízky na zahradě, děti se seznámily s tradicemi 

a tradičními jídly, které patří k Velikonocům 

       19. 4. – Talentové zkoušky ZUŠ - Vv obor - předškoláci 

       20. 4. – Hudební výchovný koncert ZUŠ v Rytířském sále - předškoláci 
 



       22. 4. – Malá technická univerzita- Lego den „Stavitel mostů“- předškoláci 
 
        22. 4. – Den Země – na všech třídách se děti učily, jak můžeme pomoci, aby se nám žilo 
lépe na Zemi (životní prostředí, voda) 
 
       26. 4. – Hudební divadlo Bambiny v MŠ „Roční období“ 
 
       27. 4. – Talentové zkoušky ZUŠ – Hv obor- předškoláci 
        
       29. 4. – Čarodějnické dopoledne v MŠ – děti i paní učitelky byly převlečeny za 
čarodějnice a čaroděje, každá třída si upálila svoji vyrobenou čarodějnici, děvčata si ozdobila 
pentlemi májku a pak si společně zatancovaly při diskotéce 
 

 

Květen 

          2. – 3.5. –  Zápis dětí do MŠ Šumavská 

         
         6. 5. –  Lego den „Stavitel mostů“ (třídy Sluníčka a Ptáčata) 
         
        10. 5. – Výlet MŠ - Mlýn Hoslovice (třída Včeličky a Ptáčata) 
         
        11. 5. – Návštěva knihovny (třída Motýlci) 
         
        12. 5. – Výlet MŠ - Mlýn Hoslovice - (třída Žížalky, Motýlci a Sluníčka) – na výlet se 
všechny děti moc těšily. Bylo krásné počasí. Prohlídli jsme si mlýn, viděli jsme zvířátka a 
vyrobili jsme si drobné pozornosti v místní dílničce. 
         
        16. 5. – Divadlo v MŠ „Perníková chaloupka II.“ (soubor Zvoneček) 
         
        17. 5. – Návštěva knihovny (třída Sluníčka a Ptáčata) 
         
         18. 5. – Fotografování kolektivu tříd a tabla předškoláků 
         
         18. 5. – Besídka dětí ze třídy Včeličky (15:00 ve třídě) 
         
         24. 5. – Besídka dětí ze třídy Žížalky (15:00 ve třídě) 
         
         26. 5. –  Besídka dětí ze třídy Motýlci (15:00 ve třídě) 
         
         31. 5. – Den otevírání studánek - návštěva pramene U Dobré vody na Podsrpu (všechny 
třídy) 



         31. 5. – Křest knihy „Cizinec v MŠ“ na zahradě MŠ Šumavská 

 

Červen 

         30.5. - 3.6. – Jídelníček na přání předškoláků- od Sluníček 

          
         1. 6. – Dětský den se záchranáři- všechny třídy. Děti si prohlédly hasičské vozy, 
vyzkoušely si vojenskou výzbroj, viděly policejní výcvik psa. Užily si krásné dopoledne plné 
her a soutěží. 
          
         8. 6. – Pohádkové hudební dopoledne DDM - třída Sluníčka a Ptáčata 
                  – Cesta za pokladem – ,,šipkovaná“, cesta plná úkolů, kde na konci cesty na děti 
čekal pirát s pokladem - třída Včeličky, Žížalky, Motýlci 
          
        13. - 17. 6. – Jídelníček na přání předškoláků- od Ptáčat 
          
         15. 6. – Návštěva služebny Městské policie – třída Sluníčka a Ptáčata 
          
         14. - 15. 6. – Mimořádné zápisy pro děti z Ukrajiny 
          
         20. 6. – Schůzka s rodiči nově přijatých dětí (14:45 ve třídě "Žížalky") 
         
         22. 6. – Zahradní slavnost- rozloučení s předškoláky a pasování- děti odcházející                      
do ZŠ ze tř. Sluníčka a Ptáčata-akce s rodiči od 15:00 
         
        23. 6. – Poslední zvonění předškoláků - průvod lokalitou Šumavská 
        
          30. 6.   – Konec školního roku 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Křest knihy ,, Dítě – cizinec v MŠ“ 

 
Křest knihy se uskutečnil v úterý 31. 5. 2022 v 15:00 hod na zahradě MŠ. Je to kniha 

od autorky učitelky ZŠ F.L.Čelakovského Mgr. Jany Rohové, která má s výukou dětí cizinců 
dlouholetou zkušenost.  
            Učitelku Janu Rohovo a ředitelku Veroniku Tomanovou svedla dohromady právě 
práce nad touto knihou. Slavnostní zahájení akce provedla Dětská Dudácká muzika ZUŠ pod 
vedením J.Vlčkové.  Křtu se zúčastnil i místostarosta Josef Zoch.  
             Symbolickým přípitkem dětským šampusem pokřtily knihu právě děti z naší MŠ, 
které v ní i figurují. Na všechny poté čekal jahodový dort  a bohaté občerstvení. Následovalo 
venkovní divadelní představení  na zahradě v  MŠ „Pirátská pohádka“ (soubor Divoloď). 
Všichni si to moc užili. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Představení tříd a personálu naší školky 

0.tř. Včeličky 

Třída Včeliček se představuje: třída je letos 0. třída, kterou navštěvují ti nejmenší – 
děti 3 leté. Letos je tato třída otevřena poprvé, na zkoušku. V roce 2021/2022 je zde zapsáno 
20 dětí z toho 10 dívek a 10 chlapců. 

Od září na této třídě spolupracují paní uč. Alena Trojanová a paní uč. Marie 
Popelková. 
 

            Třídní pokřik Včeliček: 

            My jsme malé včeličky,                                                      

poznáváme kytičky. 

Učíme se zpívat, hrát,     

všechno kolem dobře poznávat. 

Poletujeme tam a zpět, 

objevujeme celý svět.“ 

 
           Barva třídy je modrá, do které ladíme veškerou výzdobu a dekoraci. Všechny děti se 
ochotně zapojují do hry, do činností a postupně se skamarádily do příjemného kolektivu. 

Třída je vybavena novou dřevěnou kuchyňkou, televizí, wifi připojením, velkým 
množstvím nových hraček, kočárky, panenky, auta. 

Pracujeme zde u tří stolečku, které využíváme ke společenským a konstruktivním 
hrám. U stolečků také děti svačí a obědvají. Letos děti pracovaly celý rok s pracovními sešity 
,,Sokol dětem“ a ,,Kuliferdík“. 

Každé dítě má na své židličce fotku a značku. Maskotem třídy jsou 2 maňásci-
Včeličky. Přestože je třída prostorově malá, najde si zde své místo i badatelský koutek, 
knihovna, obchod i kuchyňka. 
            
            Součástí třídy je dětská šatna, ve které celý rok pravidelně vystavujeme dětská dílka 
pro rodiče na nástěnkách. Do oranžové barvy je laděna umývárna a WC. Prožily jsme s dětmi 
krásný ,,Včeličkový“ rok a přejeme jim úspěšný odlet do další krásné třídy naší MŠ. 

  

                                                  

 

 

 

 

 



1.tř. Žížalky 

 

Ve šk. roce 2021/2022 dochází do naší třídy 26 dětí (13 děvčat, 13 chlapců), jedno dítě 
se přestěhovalo do jiného města (do jiné MŠ), ale nahradilo jej dítě nové. 

Na této třídě spolupracují paní uč. Věra Menšíková, uč. Bc.Pavla Kadlecová, 
asistentka pedagoga Marie Kiliánová, DiS. a provozní Milada Sláviková. 

 

Třídní pokřik Žížalek:                                                                  

 My jsme malé žížalky, 

 nezlobíme maminky,  

 my školičku máme rádi 

 a zdravíme kamarády. 

 Ahóóój! 

 

V září probíhal adaptační program, kdy si děti zvykaly na nová pravidla, prostředí, 
kamarády a paní učitelky. Symbolem třídy se stala ,,Žížalka“ a červená barva. 

Během šk. roku byl do této třídy zakoupen nový koberec, kuchyňka i s vybavením, 
hračky pod stromeček, videotelefon a došlo ke zkvalitnění již používaného Magic Boxu, 
včetně nových programů. Magix Box je využíván i na promítání pohádek na stěnu. 

Po celý rok pracujeme s pracovním sešitem ,,Kuliferdík“ a dvěma dalšími pracovními 
sešity ,,Se sokolem do života“. 

V květnu se pro rodinné příslušníky dětí konala besídka, kde děti měly možnost 
ukázat, co se za celý rok v MŠ naučily a pochlubit se maminkám. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.tř. Motýlci 

 Do naší třídy Motýlků chodilo letos 27 dětí (z toho 17 děvčat a 10 chlapců), všem 
dětem během tohoto šk.roku bylo 5 let. 

 O děti s láskou pečovaly paní uč. Pavla Pašavová Benaříková a Martina Olšiaková, 
provozní tento rok u nás byla Hana Císařová. 

 

 Třídní pokřik Motýlků:    

 V trávě leží kukly, 

 a ty právě pukly.  

 A teď jsou z nás motýli, 

 poletíme za chvíli. 

 Mávnem křídly maličko, 

 pozdravíme sluníčko. 

  

Adaptace na nové prostředí třídy Motýlci proběhla úspěšně, některé děti si zvykaly 
pomaleji na nově vzniklý kolektiv. Jiné děti změny snesly bez větších potíží. Většina dětí 
přešla do Motýlků ze třídy Žížalek, několik dětí zde zůstalo z minulé třídy. Nově do kolektivu 
přišel jeden žák. 

Dětem se třída líbí. Snažili jsme se jí vyzdobit a zútulnit, aby byla dětem, co nejbližší. 
Děti se brzy zpřátelily, snažily jsme se v adaptačním období, aby si osvojily jména kamarádů.   
Klima ve třídě se brzy ustálilo a panuje zde pohoda a klid. 

Posilovaly jsme prosociální chování ve vztahu (v MŠ, v dětské herní skupině). Učily 
jsme se pravidla MŠ a společně jsme vytvářeli i nová pravidla společného soužití. Podpořily 
jsme u dětí rozvoj citlivosti, tolerance a respektu k ostatním dětem i dospělým. 

Po celý rok pracujeme s pracovním sešitem ,,Kuliferdík“ a dvěma dalšími pracovními 
sešity ,,Se sokolem do života“. 

Naše třída je moderně vybavená. Děti mohou pracovat na PC stanici Kidssmart, kde 
používáme program Barevné kamínky. Třída je členěna do několika hracích koutků 
(kuchyňka, kadeřnictví, čtenářský koutek s možností relaxace, nemocnice, výtvarný koutek)  

V letošním roce byly dětem pořízeny do třídy nové knihy, hry a stavebnice např. 
česací hlava, konstruktivní hry – mag. stavebnice Safari, Stavba věží, didaktické hry - Pexeso 
z říše hmyzu, Krokodýlí ponožky, Medvědí vkládačka, stolní hry -Cink, Bomba, 
grafomotorická hra– Dráha s autíčky, několik puzzlí a raketa na házení. 

V květnu se po 2 leté pauze konala besídka, kde děti měly možnost ukázat, co se za 
celý rok v MŠ naučily. 

S dětmi jsme si užily krásný a pohodový školní rok. Děti drží při sobě, mají se rády. 
Slavíme společně narozeniny.  Jsme na ně pyšné, jaký udělaly pokrok a budou z nich šikovní 
předškoláčci. 

 



 

 

 

 

 

 

3.tř. Sluníčka 

Rádi bychom Vám představily naši třídu Sluníčka. Skládáme se z 24 předškoláků a 3 
dětí, které ještě nedovršily předškolní věk. Je zde 16 dívek a 11 chlapců. 

 

 Třídní pokřik Sluníček: 

 Sluníčko už vstává,  

 dobrý den nám dává.       

 Pojďte děti do školičky, 

 hrát si, zpívat, tancovat. 

 

 



Pedagogické zastoupení v této třídě: 

Ředitelka mateřské školy Mgr. Veronika Tomanová, učitelka Aneta Verbná, dále 
školní asistentka Alena Kůstová a provozní Renata Vojíková. 

Na začátku školního roku jsme se s dětmi společně seznamovaly, poznávaly a děti se 
adaptovaly na nové prostředí třídy. 

Také jsme si s dětmi vytvořily třídní pravidla, které jsme během roku společně dodr-
žovaly. 

Vybavení třídy a celkově školky je opravdu na výborné úrovni. Ve třídě Sluníček má-
me k dispozici interaktivní tabuli, na které jsme s dětmi též pracovaly. Jsou zde edukační pro-
gramy uzpůsobené dle ročních období a jednotlivých měsíců. Děti interaktivní tabule velice 
baví. 

Mateřská škola je zapojena do několika projektů. S dětmi jsme během roku pracovaly 
na projektu Sokol-všestranný pohybový rozvoj dítěte. 

S dětmi předškolního věku jsme pracovaly v pracovních sešitech Kuliferda. 

I tento rok se pořídilo mnoho nových hraček a edukačních pomůcek. K novému ko-
berci v herně a dětské kuchyňce přibyl například hudební kufřík plný Orffových nástrojů, 
nový domeček pro Barbie panenky a mnoho dalšího. 

Prožily jsme s dětmi krásný školní rok plný legrace a zážitků, na které budeme společ-
ně vzpomínat. 

Tímto bychom jim rádi popřály krásný a hladký vstup do Základní školy a ať na naši 
školku rádi vzpomínají



4.tř. Ptáčata 

 

Seznamte se se třídou Ptáčat. Ve třídě máme 28 dětí, z toho 13dívek a 15 chlapců. 27 
dětí nastoupí v září do základní školy a 1 dívka má odklad školní docházky.  
            O děti se starají, vzdělávají je a vychovávají paní učitelky Danuše Račáková a  
Bc. Julie Mahdalová, asistent pedagoga Bc. Pavlína Jílková, DiS.                                                                                                
Čistotu a pořádek na třídě udržuje paní Dana Macholdová. 

 

Třídní pokřik ptáčat:       

 ,,Letí ptáček za ptáčkem, 

 klapají si zobáčkem 

 všechny děti, já a ty, 

 zpívají si s ptáčaty". 

 

V září se děti postupně seznámily s prostředím třídy a také přivítaly nové děti ve svém 
kolektivu. Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, které jsme ve třídě během školního roku 
dodržovali, aby nám spolu bylo dobře. 

Třída Ptáčat je velmi dobře vybavena. V letošním roce MŠ dětem do třídy pořídila (a 
také toho spoustu přinesl Ježíšek 😊) různé knihy, hry a stavebnice např. didaktické hry – 
Tripexeso, naučné a hravé karty o zvířatech, polytechnické stavebnice – magnetická 
stavebnice, kostky, lego, stolní hry – Cink, Bomba, Duch, motorické hry – skládačky, vklá-
dačky, kostky a spoustu dalších hraček na námětové hry- panenky, kočárky, domeček pro 
panenky, postýlku. Velkým přínosem pro děti je kufřík s Orffovými nástroji. 

 Naše MŠ je zapojena do různých projektů, spolupracujeme se Sokolem, jejich pro-
gram se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte. Dále pracujeme s časopisy “Kuliferda”, 
zaměřující se na rozvoj grafomotoriky dítěte, logické myšlení, matematické představy apod. 
Všechny činnosti v naší MŠ jsou přizpůsobeny k individuálně různým potřebám a možnostem 
jednotlivých dětí. 

Našim cílem bylo naplnit hlavní záměr předškolního vzdělávání a to rozvíjet každé dí-
tě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního ob-
dobí bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) 
zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na 
ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň 
i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. A věříme, že se nám to podařilo. 

 

 

 

 



Dětem koncem prázdnin končí první malá životní etapa, my se s nimi rozloučíme 22.6. 
na „Rozloučení s předškoláky-pasování. Za celý tým MŠ všem dětem přejeme do života jen to 
nejlepší. 

 

„Vyrostli jsme, loučíme se a musíme dál do světa .                                                                                                                     

 Čeká na nás celý život.   

Tak hodně štěstí Ptáčata“ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Co nového se do MŠ pořídilo během 2 let 

ROK 2021: 

 Nový koberec na 3.tř sluníčka 

 Nové kuchyňky (Včeličky, Sluníčka, Ptáčata) 

 Chytrá Albi tužka + výukové knihy  

 Barevné kamínky (didaktické programy do IT, PC, Maxic Boxu) 

 Dopadové plochy u hracích prvků na zahradě MŠ (skluzavka, kolotoč, houpačky, 
pískoviště) 

 Nové kočárky (všechny třídy) 

 Sada Orffových nástrojů (kufřík), tř. Včeličky, Žížalky, Sluníčka, Ptáčata 

 Od Ježíška děti dostaly: didaktické, tvořivé a stolní hry, karetní hry, hry na rozvoj 
grafomotoriky, konstruktivní stavebnice 

 Pořídily se nové dětské knihy na všechny třídy i do naší školkové knihovny a 
didaktické a odborné  knihy pro paní učitelky 

ROK 2022: 

 Nový koberec a kuchyňka na 1.tř Žížalky 

 Rekonstrukce sklepních prostor 

 Pomůcky na zahradu MŠ – lopatky, hrábě, kyblíky, míče, švihadla, křídy 

 Nové videotelefony (Žížalky a Motýlci) 

 Sedací vak (Žížalky) 

 Od Ježíška děti dostaly: didaktické, tvořivé a stolní hry, karetní hry, hry na rozvoj 
grafomotoriky, konstruktivní stavebnice 

 Prolézací tunely 

 Digitalizace MŠ: robotická včelka Bee-Bot a programovatelný šnek , digitální 
mikroskop Zoomy,  Chytrá Albi tužka + knihy do každé třída, chytrý digi glóbus, 
přenosné reproduktory, mikrofon 

 

V průběhu letních prázdnin se bude revitalizovat zahrada MŠ, dojde k průřezu stromů, 
osázení, odstranění opěrných stojanů u stromků. Společně s dětmi jsme si udělali malou 
bylinkovou zahrádku.   

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 



„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Fulghum 

Děkujeme všem dětem, rodičům, SRPŠ, partnerům MŠ za spolupráci a podporu. 

 

Tým MŠ Šumavská 

 

 

 


