
 

 

Hned v počátcích svého vzniku se naše mateřská škola zapojila do 
projektu „Celé Česko čte dětem“ (celeceskoctedetem.cz/) – 

podporujeme předčítání dětem v různých podobách. Ve školce čtou dětem každý 
den nejen paní učitelky, ale i rodiče a snažíme se zvát i různé osobnosti a 
profese. Hlasité předčítání uspokojuje emoční potřeby dítěte, posiluje psychický 
rozvoj, rozšiřuje slovní zásobu, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění, 
paměť a prohlubuje pouto mezi oběma stranami. Rozhodli jsme se tento projekt 
podpořit i vybudováním vlastní knihovny. V březnu roku 2012 se otevřela 
Kostičková knihovna, kterou spolu s námi vytvářeli rodiče a vytváří ji i dodnes. 
Půjčit si zde knížku domů může každý, kdo je v Kostičkové knihovně 
zaregistrován a má uhrazen registrační poplatek. Ten využijeme na nákup 
dalších knížek nejen pro děti, ale také odborných publikací pro rodiče.  

 

Květen - měsíc jógy 

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem 
pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v 

nesoutěživém prostředí. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k 
činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit 
stresovým situacím. Pro toto všechno jsme se rozhodli to s jógou zkusit i 
v Kostičce. Pomáhá nám k tomu dívka jménem Lali, která nám cviky ukazuje ve 
své knížce spolu s kočičkou Salambou a chlapec Oliver se psem Jogim. Projekt 
je zařazen na celý měsíc a cvičí se dvakrát až třikrát týdně. 

 

Strom z papíru, papír ze stromu 

Záměrem projektu je ukázat dětem, že i ony se mohou 
podílet na péči o přírodu a životní prostředí kolem sebe. 
Děti ve školce vyrábějí výrobky z papíru, na papír 
kreslí, také ho ale mačkají a vyhazují. V rámci našeho 
projektu dětem ukazujeme, proč je dobré papír třídit, co 
vše se dá z recyklovaného papíru vyrobit a také, co vše 



výrobě papíru předchází. V minulých letech nám s odvozem papíru pomáhali 
tatínkové, ale od září 2013 jsme se přihlásili do „Soutěže s panem Popelou“ a 
dostali jsme k dispozici vlastní kontejner na papír, který je umístěn v areálu 
školky. Za sběr papíru dostává školka určitou finanční částku, dle množství kg. 
V případě, že se naše školka umístí ve sběru na prvních příčkách mezi ostatními 
školami, získá finanční odměnu. Pokud nás chcete v projektu také podpořit, 
můžete starý papír sbírat společně s námi. 

Den Země – Proč se žížala neodráží nohama 

Environmentální projekt k oslavě Dne Země bude v naší 
školce probíhat každoročně, vždy s jiným podtitulem a 
zaměřením. Letos jsme se soustředili na kompostování. 

Společně s dětmi jsme se učili jak vyžívat biologický odpad z kuchyně, jak jej 
kompostovat a jak dále tento vzniklý produkt využívat. Co se děje v kompostu? 
To byla hlavní otázka. A tu jsme narazili na žížaly. Založili jsme si žížalárium a 
pozorovali, co žížala dělá, kde bydlí, jak se pohybuje atd. Činností k tomuto 
tématu se dalo vymyslet opravdu hodně od napodobování žížaly v pohybu, 
prolézání tunely, přelézání překážek, přes kresbu, modelování, vystřihování a 
lepení, grafomotoriku a provlékání, navlékání až ke zpěvu písní „Tancovala 
žížala“, „Chytila jsem na pasece žížalu!, „ Žížala Júlie“ a dalších. V jediném 
týdnu se vše stihnout nedalo, a tak se v některých třídách projekt z týdne protáhl 
na čtrnáct dní. 

 

Březen – měsíc knihy 

V naší mateřské škole se děti s knihou setkávají každý den, 
často s ní pracují během dne i v rámci řízené činnosti. 
Každodenně si mohou děti samy prohlížet a listovat 
v knihách, které jsou jim volně k dispozici. Cílem tohoto 

projektu je ještě více přiblížit dětem různorodost literatury a žánrů knih 
(časopisy, slovníky, kuchařky, atlasy, encyklopedie, knížky pro děti, ale i pro 
dospělé atd.) ale také intenzivní práce s knihou. Učíme děti jak s knihou 
zacházet, jak s ní pracovat a jak v ní také hledat. Děti si mohou přinést do školky 
svou oblíbenou knihu, o které si pak povídáme, a ze které si kousek přečteme. 
Každá třída se také vydá na exkurzi do místní knihovny, kde na ni čeká krátké 
povídání s ukázkami knih, které si pak děti mohou prohlédnout.  

 

 



Tradiční akce pořádané v Kostičce - aneb tradice ctíme i vytváříme: 

• Dračí školka  
V měsíci říjnu nám pomáhají rodiče spolu s dětmi vyzdobit školku jejich 
společnými výtvory draků nejrůznějších tvarů a barev. Každá třída si také 
připraví krátké představení pro ostatní, které probíhá v tělocvičně spolu 
s předáváním odměn. Většina expozice je k vidění na chodbách a 
v šatnách.  
 

• Svatomartinské posvícení 
K oslavě patrona české země otevíráme školku pro rodiče, kteří mohou 
přijít ochutnat spoustu dobrot, projít si menší jarmark a podívat se na 
krátké vystoupení svých ratolestí. 
 

• Masopust 
Masopustní veselí nás v únoru nemine. Vyrábíme si masky na masopustní 
průvod, zkoušíme péct tradiční dobroty a pořádáme celoškolkový 
karneval. 
 

• Jarní zpívání 
Příchod jara vítáme písničkou. Každá třída si nacvičí krátké pásmo, se 
kterým se poté pochlubí rodičům a veřejnosti. A jak jinak přivítat jaro, 
než venku pod širým nebem? 
 

• Zahradní slavnost 
Měsíc červen přímo láká oslavit konec školního roku, příchod léta a 
prázdnin. Proto jsme naši slavnost skřítků a víl situovali právě do tohoto 
měsíce. Rodiče s dětmi si mohou užít příjemné odpoledne se spoustou 
aktivit (trampolíny, poníci, bazénky, malování na obličej atd.). 
 

• Dílničky  
Kreativní dílničky jsou pořádány většinou před Vánocemi a 
Velikonocemi, kde si rodiče s dětmi mohou vyrobit různé ozdobné 
předměty na blížící se svátky. 

 

 
	  


