
 

         „RYBNÍČEK“ 
 

 

Máme tu nové vydání časopisu „RYBNÍČEK“, který Vás seznámí 

s průběhem událostí a akcemi letošního školního roku 2019/ 2020 

 

 CHARAKTERISTIKA: 

Naše školka sídlí na sídlišti Na Rybníku, kde máme 3 třídy. Nejmladší třída dětí – 

Broučci. Prostřední třída – Rybičky a třída s předškolními dětmi – Včeličky. Druhá třída 

předškolních dětí – Sluníčka, sídlí v budově ZŠ T.G. Masaryka v Mařaticích. V září nás 

přivítala nově zrekonstruovaná zahrada s částmi jako je Duhový potok v mechu a kapradí, 

Chaloupka v rákosí – učebna pod širým nebem, Rybářova zahrada, voňavý palouk 

s bylinkovou spirálou, zahrádka a užovka s výstavními výukovými panely. Stejně tak 

rekonstrukce sociálního zařízení třídy Rybiček. 

 AKCE: 

Začátkem září, konkrétně 10. 9. 2019, k nám zavítalo Maňáskové divadlo Janečkovi 

s Pásmem pohádek uvítání v novém školním roce. O den později navštívila třída Sluníček a 

Včeliček Jezuitskou kolej, kde naše děti viděly „Stálou expozici dějin města UH“. Dne 20. 

9. 2019 pořádalo město Uherské Hradiště „Barevný den“. Jednalo se o osvětovou 

vzdělávací akci pro děti a veřejnost, která byla zaměřena na sběr, třídění a recyklaci odpadů. 

V úvodu měsíci října (8.10.2019) se uskutečnila naše oblíbená Drakiáda. Každé dítě si 

doma připravilo svého draka a s ním jsme si užili větrné dopoledne, které proběhlo na kopci 

Nad špitálkami. Dne 14.10.2019 k nám zavítal pan fotograf na Vánoční focení dětí. „Den 

stromů“ na Jezuitské zahradě proběhl 19.10.2019. Zde si děti vyzkoušely výtvarné tvoření, 

podzimní stezku s úkoly, výukový program pro školy, stromový kvíz a v neposlední řadě 

spousty zábavy. V tomto měsíci probíhala matematická soutěž ŽŠ Čtyřlístek, s názvem 

„Čmelda Pepík“. Této soutěže se zúčastnili dva chlapci ze třídy Sluníček. A je tady listopad 

- 5.11. v naší školce proběhlo „Bramborování s vůní bylinek“, kde si naše děti za přispění 

rodičů vyrobily podzimního skřítka z brambory, ochutnaly brambory na hodně způsobů 

(bramborové patenty, bramboráky, bylinkové dipy a čaje). Jak již každým rokem i v tento den 

přijel Svatý Martin na bílém koni na Masarykovo náměstí. O dva dny později, tedy 13.11. 

2019 jsme navštívili Besedu v knihovně Mařatice – „Bylinky v pohádce“ k celoročnímu 



 

projektu (Včeličky). A jelikož se už blížil sníh, tak jsme museli zamknout zahradu. Tato akce 

u nás proběhla 14.11. a děti pomocí klíče a kouzelné písničky uložily zahradu do zimního 

spánku. Dne19.11. k nám dorazilo divadlo L. Sasíkové - „Buchlovická Bílá paní“. Třída 

Včeliček se zúčastnila dne 21.11. výukového programu Slováckého muzea „Modrobílý 

svět“. Dozvěděli jsme se co je to „modrotisk“, který vytvořila paní Antonie Dostálková. 

Začátkem prosince v Jezuitské koleji proběhlo zdobení vánočního stromečku naší školky. 

Na tento stromeček jsme použili ekologické ozdoby z PET láhví. Poté u nás proběhlo Divadlo 

Silesia s inscenací Vánoční pohádka. Odpoledne jsme si s dětmi užily Mikulášskou 

nadílku na zahradě Včeliček. Pro rodiče bylo k mání cukroví, nealkoholický punč a spousty 

zábavy. 9.12. Ježíškova dílna v Klubu Kultury UH, zde si děti za zakoupené žetony vytvořily 

Vánoční ozdoby. Dne 16.12. Včeličky a Sluníčka vystoupili s pásmem Vánočních koled a 

básní. O den později nás navštívil Ježíšek a nadělil nám mnoho krásných hraček a 

společenských her. Naše školka vytvořila obrázky na vernisáž – Písnička očima dětí. 

V prosinci jsme malou měrou přispěli k ozdobení kostelu – videomaping na kostele sv. 

Františka Xaverského. V měsíci lednu proběhlo třídní a školní kolo „Zazpívej, Slavíčku“. 

Následovala exkurze v městské čajovně s povídáním a ochutnávkou lahodných bylinkových 

a ovocných čajů. V únoru jsme měli velkou premiéru a slavnostně jsme navštívili Slovácké 

divadlo s představením Divadla Loutek Ostrava – „Malá Mína zmlsaná“. Pro rodiče jsme 

zorganizovali nabídku konzultací s učitelkami. Vůně koblížků a zpěvu fašankových melodií a 

barevných kostýmů, ano, to je náš Fašank. 

 KROUŽKY: 

- VÝTVARNÝ KROUŽEK 

- ANGLIČTINA (pro přihlášené děti) 

- SPORŤÁK- SAS SPORTOVNÍ AGENTURA SLOVÁCKO  

- třídy Včeličky a Sluníčka (pro předškolní děti) 

- každý čtvrtek 13,00-14,00hod. (fotbal, gymnastika + atletika, tenis) 

- EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY  

- je program, ve kterém jde o systematický rozvoj předškolních dětí, a je určen pouze pro 

předškolní děti. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání 

budoucího čtení, psaní, počítání 

- přihlášeno bylo celkem 12 dětí, byly rozděleny na 2 skupiny 

- 1x za 14 dní se děti s rodičem účastnili hodinového programu 

- příprava před nástupem do 1. třídy 

 CELOROČNÍ PROJEKT: 

V tomto školním roce se zabýváme celoročním projektem  
„Už vím, jak zdravě žít s přírodou aneb příroda je náš kamarád“. 
Projekt o bylinkách a přírodě. Projekt jsme rozdělili do dvou podtémat. Celým rokem nás 
budou provázet čtyři skřítkové dle ročních období. Teď nás provázel skřítek Podzim a Zima. 
S dětmi celoroční projekt začleňujeme do vzdělávací nabídky, ve kterém plníme vytyčené 
cíle projektu, který je v souladu s RVP PV, ŠVP a TVP. Každá třída si individuální začleňuje 
činnosti k projektu. V listopadu jsme měli společnou akci s rodiči – Bramborování s vůní 
bylinek. Kde rodiče se svými dětmi vyráběli bramborového skřítka z přírodních materiálů a 
brambor. Na ochutnávku byla ukázka různých bylinkových čajů. Dále děti strouhali brambory 



 

na bramboráky. Na ochutnání byli také bramborové patenty s mákem, brambory pečené na 
plechu s bylinkovým máslem a dipem. Vůně brambor a bylinek se linula celou naší školkou. 
 

 
 

 UČAST NA PROGRAMECH A SOUTĚŽÍCH: 

 

- Polytechnické výchova– učiliště Mojmír 

- „Čmelda Pepík“ – Dva chlapci ze třídy Včeliček zúčastnili. Děti plnily úkoly zaměřené 

na logické myšlení a mnohým se velmi dařilo. Gratulujeme úspěšným řešitelům. 

- Sportovní agentura Slovácko – SAS (fotbal, tenis, gymnastika, atletika, bruslení) – 

zúčastnily se předškolní děti. 

- Výtvarná soutěž: Kreslení pohádek k výročí 200 let „Malovaný svět Boženy Němcové“ 

- Výstava: „Písnička očima dětí“ 
 

 

 OHLEDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROKEM 

- Akce, které se nám velmi vydařily a dětem se moc líbily  tady je pár fotek:  

TŘÍDA BROUČCI 

„ HODOVÁNÍ U BROUČKŮ“ 

- děti si společně vyrobily krásné papírové právo a měly také hodovou hostinu a obchůzku 

krojového průvodu po školce 

        

 „ NÁVŠTĚVA VINAŘSTVÍ ZLOMEK A VÁVRA VE VINOHRADSKÉ ULICI“ 

- protože broučci mají ještě malé nožičky, museli si odpočinout na posezení u vinařství 



 

 

„ŽLUTÝ DEN U BROUČKŮ“ 

 

 

 

„UZAMYKÁNÍ ZAHRADY“ 

 



 

„VÍTÁNÍ A PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU 2020“ 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČKY 

 

 

Na podzim jsme na školní zahradě vypleli záhon, prokypčili půdu a zasadili jahody. 

Teď je jaro a my vidíme, že naše práce byla úspěšná. Jahody odkvétají a za pár týdnů 

budeme sklízet úrodu. 

 



 

 

Na svátek Tří Králů jsme si všichni společně zakoledovali. 

 

 

V únoru jsme v rámci celoročního projektu navštívili čajovnu v Uherském Hradišti. 

Užili jsme si klidnou, přátelskou atmosféru čajovny, vychutnali nejrůznější ovocné, bylinkové i 

rooibos čaje z nádherných šálků. 

 

 

 

 

 



 

TŘÍDA VČELIČKY 

„POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA NA MOJMÍRU“ – děti si vyzkoušely pracovat s nejrůznějšími 

materiály (papíry, dřevo,plast..) a vždy jsme si domů odnesly krásné výrobky, ze kterých jsme měly 

radost. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

„FAŠANK- MASOPUST“ – návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

- povídání o tradicích a zvycích, které se na fašank dělávaly 

- vyrobily jsme si masopustní – karnevalovské čepice z papíru 

 

 

 

 



 

„SPORŤÁK“  

- děti ze třídy Včeliček sportování a pohyb baví, každý čtvrtek se už nemohly děti dočkat až 

si půjdou zasportovat a zaběhat do velké haly a zabruslit na zimní stadion.. 

- moc děkujeme všem trenérům a trenérce  za skvělý přístup 

 

 

 

 



 

„MODROBÍLÝ SVĚT“ 

- výstava modrotisku ve Slováckém muzeu byla opravdu krásná a okouzlující 

 

¨ 

 

 

 

 



 

TŘÍDA SLUNÍČKA 

„DEN STROMŮ“ 

V parku u obchodní akademie jsme se zapojili do připraveného programu ke Dni 

stromů. Na jednotlivých stanovištích poznávaly děti různé stromy, keře, plody, plnily úkoly a 

dozvídaly se zajímavostí o přírodě. 

 

„ BYLINKY U WALIHO“ 

Na zahradě u kamaráda Waliho jsme zahájili celoroční projekt „Už vím, jak zdravě 

žit…“ poznáváním bylinek a ochutnáváním čajů, sušeného ovoce a koření. 

 

„KOLEDOVÁNÍ U SAMKA“ 

V předvánočním čase jsme navštívili kamaráda Samka, zazpívali koledy u jejich 

stromečku a zkusili si „zahrát“ na různé hudební nástroje. 

 



 

 

 

„SLUNÍČKA V ČAJOVNĚ“ 

V rámci projektu jsme si domluvili ochutnávku čajů v čajovně Pod kaštany 

v Uherském Hradišti. 

 

„POHÁDKA V KNIHOVNĚ BBB“ 

Úžasné knihovnice z dětského oddělení zahrály dětem pohádku O smolíčkovi 

pacholíčkovi. 



 

 

 

 

… brány zahrady a celou naši mateřskou školu uzavřel pro děti i dospělé 16. března  

COVID 19, kdy z nařízení vlády a doporučení zřizovatele města Uherského Hradiště  

 

BYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 

 

Od 18. 5. 2020 provoz MŠ v omezenějším počtu dětí. 

 

 

 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY 28. ŘÍJNA 

 PŘEJE RODIČŮM A DĚTEM KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO  

A PEVNÉ ZDRAVÍ. 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 

 

                                     

Vypracovala Klára Skřivanová 


