
Naše mateřská škola byla otevřena již 

v roce 1979, a to jako závodní škola národ-

ního podniku Tesla Přelouč. Tehdy měla 

6 tříd a v nich 210 dětí. O rok později se roz-

šířila o jesle, a tak pojala o dalších 60 dětí 

více. Momentálně má naše MŠ 9 krásných, 

prostorných a moderně vybavených tříd, 

do kterých dochází až 252 dětí. Tomu před-

cházelo několik rekonstrukcí, které proběh-

ly za velké spolupráce a podpory města 

Přelouč a týkaly se nejen tříd, ale i školní 

kuchyně, prádelny, skladů atd. V letošním 

roce se přestavby dočkala i naše tělocvič-

na. Bude sloužit dětem nejen k pohybovým 

aktivitám, ale díky své velikosti také k akcím 

jako je velmi populární návštěva mláďat 

v MŠ, různá divadelní představení a další 

zábavné programy.

A co našim dětem v současné době na-

bízíme? Již motto naší školy dosti napovídá: 

Krásně to bylo vidět v červnu 2019, kdy 

naše MŠ oslavila 40 let od svého založení. 

Při této příležitosti se sešla nejen většina bý-

valých zaměstnanců školy, ale i spousta bý-

valých žáků a jejich rodičů. K oslavě velkou 

měrou přispěly naše děti, a to nejen tím, 

že celou školku vyzdobily svými obrázky, 

ale navíc předškoláci nacvičili se svými uči-

telkami krásný program s názvem „Letem 

světem“, který se stal zlatým hřebem slav-

nostního odpoledne. Děti se vžily do svých 

rolí indiánů, kovbojů, havajských tanečníků, 

afrických divochů či cestovatelů. Nechybělo 

ani občerstvení, o které se postaraly naše ši-

kovné paní kuchařky a uklízečky.
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„Žij vyrovnaně – trochu se uč a tro-

chu přemýšlej a každý den trochu kresli 

a maluj a zpívej a tancuj a hraj si a pra-

cuj. Všechno, co potřebuji znát, jsem se 

naučil v mateřské škole – slušnosti, lásce 

k bližnímu, základům ekologie i rovnosti 

mezi lidmi ...“                                              R. Fulgman



Naše mateřská škola a divadlo
Snad každá učitelka v MŠ někdy pou-

žívá při motivaci hrané scénky s maňásky. 
Jsou mezi dětmi velice oblíbené a rády se 
do nich zapojují. Ani naše školka nepatří 
mezi výjimky a oblíbenost divadélek je ve-
liká. Skoro každý měsíc k nám do MŠ dora-
zí různé společnosti a odehrají nějakou tu 
pohádku či poučný příběh. Jenže to nám 
nestačí! V naší školce má již letitou tradi-
ci, že paní učitelky uspořádají cca dvakrát 
do roka pro všechny třídy divadelní před-
stavení samy. Pro tento případ má naše 
MŠ pěkné dřevěné divadlo uzpůsobené 
ke hře s maňásky. Dotváříme ho a zdobí-

me různými kulisami, a tím podtrhujeme 
atmosféru daného příběhu. Také dlouhou 
dobu postupně utvářená a neustále dopl-
ňovaná zásoba maňásků není k zahození. 
Pak stačí jen vymyslet zajímavý příběh, 
oprášit nějakou známou pohádku, nebo 
vtipně proplést obojí dohromady a úspěch 
je zaručen. Většinou se snažíme divadelní 
příběhy přizpůsobovat třeba ročnímu ob-
dobí –například na podzim to byl příběh 
„O posledním lístečku“, v zimě „Jak se staví 
sněhulák“ a na jaře zase třeba „O kohoutko-

vi a slepičce“.

Nemyslete si ale, že je to tak jednodu-

ché. Naše děti patří k dosti náročným divá-

kům. Nestačí jim se jen dívat a poslouchat. 

Rády se na příběhu podílejí a aktivně se za-

pojují. Hned zpozorní, když si hlavní hrdina 

neví rady a jsou nadšené, pokud je požádá 

o pomoc. Samozřejmě se objevují i suve-

rénní reakce jako „Ten je hloupej, to přece 

umí každej prcek!“, ale i tito chytráci se rádi 

zapojí. Jako například u příběhu „Jak se 

staví sněhulák“ pohotově radily Martínko-

vi, co vše bude potřebovat, kreslily plánek, 

jak při stavbě postupovat a při stavbě sa-

motné pomáhaly zpěvem písničky. Oproti 

tomu na podzim to bylo více o soustře-

dění. Děti musely dávat pozor, co všech-

no už podzimní víla udělala a na co ještě 

nesmí zapomenout. Na konci představení 

je ještě zkoušela, zda si všechno pamatují, 

proč musí všechny lístky ze stromu dolů 

a k čemu jsou na zemi dobré. Ano, někte-

ré odpovědi byly spíše úsměvné jako např. 

„Listí padá, abychom se měli v čem válet…“, 

nebo „Aby měla doma na zahradě mamka 

co dělat…“ „Abychom je mohly malovat 

a obtiskovat“. 
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Protože všechny děti se nám do diva-

délka nevejdou, musíme každé představe-

ní odehrát třikrát. Je to fuška, občas se něco 

poplete, něco pozmění, ale vždy má před-

stavení velký úspěch. A odměna pro hra-

jící paní učitelky? Dětské nadšení, úsměv 

a upřímný potlesk.

Dnešní děti a knihy

V současné době stále více slyšíme 

ze všech stran, jak děti málo čtou, nemají 

o knihy zájem, a tak se jim ztenčuje slovní 

zásoba. Něco na tom nejspíš bude.  Zamys-

lete se, kdo z Vás dnes čte svým dětem po-

hádku třeba před spaním?

V naší MŠ se aktivně snažíme vést děti 

ke kladnému vztahu ke knihám. Každý 

den dětem čteme pohádky při poledním 

odpočinku, prohlížíme knížky a povídáme 

si o obrázcích. Knihám, jako takovým, vět-

šinou věnujeme celý měsíc březen. Pomá-

há nám v tom i město Přelouč, konkrétně 

městská knihovna. Ta nám už po několikátý 

rok nabízí své prostory k návštěvě. Bývá to 

vždy velice příjemně strávené dopoledne. 

Děti se seznamují nejen s organizací celé 

knihovny, ale mohou si knihy samy pro-

hlédnout, dozví se, jak s knihou správně za-

cházet, a naopak co by se s ní dělat nemělo. 

Paní knihovnice vždy vyberou a přečtou 

nějaký poutavý příběh a ochotně zodpo-

ví všetečné dotazy našich zvídavých dětí. 

V MŠ pak na zážitky a poznatky z knihovny 

plynule navazujeme. Učíme se knihy třídit 

například dle druhu (pohádkové, atlasy, 

knihy pro nejmenší – leporela, encyklo-

pedie…), nebo velikosti a dále je správně 

srovnat do poliček.

Povídáme si, jak taková kniha vzniká 

a kdo všechno se na tom podílí. Velice oblí-

benou hrou je hra na ilustrátory. V loňském 

roce jsme pracovali s pohádkou „O Červené 

Karkulce“. Přečetli jsme si několik různých 

verzí, pohádku si zahráli a vybrali si, která se 

nám nejvíce líbí. Pak už stačilo jen rozepsat 
text na několik částí a ilustrátoři se mohli 
připravit. Každé z dětí dostalo část textu, 
který mu paní učitelka několikrát přečetla. 
Děti se pak chopily pastelek a snažily se 
co nejpodrobněji ztvárnit text obrázkem. 
A výsledek? Vznikla nám překrásně ilustro-
vaná kniha, protože dětská představivost 

je prostě úžasná. 

I přesto, že jsou naše děti na samostat-

né čtení ještě malé, probouzet v nich zájem 

o knihy nám připadá velice důležité. Napří-

klad oblíbené obrázkové čtení, u kterého 

se učí sledovat text zleva doprava, hravě 

zvládají i ti nejmladší. A jak si děti hned při-

padají důležitě, když se jim v knize podaří 

najít obrázek daného zvířátka, nebo květi-

nu, kterou jsme našli na vycházce a nevě-

děli, jak se jmenuje. Víme, že v dnešní době 

je mnohem snadnější sáhnout po internetu 

a najít, co třeba hned nevíme, ale sednout 

si společně s dětmi nad knihu, vyhledat po-

třebné a přečíst si i jiné zajímavosti, má své 

osobité kouzlo.
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Enviromentální výchova 
Jak bylo již výše řečeno, seznamujeme 

v naší školce děti s tím, co znamená slovo 

ekologie, vedeme je k ochraně životního 

prostředí a k přírodě jako takové. Každo-

ročně se zúčastňujeme výsadby nového 

stromu na území města Přelouč spojené 

s dekorováním vítěze soutěže „O nejkrás-

nější strom města Přelouč“. Často s dětmi 

vyrážíme na procházku do parků, okolních 

polí, k řece Labi a společně studujeme infor-

mační tabulky o výskytu různých druhů zví-

řat, které tu s námi ve městě a jeho okolí žijí.

Děti velice zaujal náš projekt s názvem 

„Louka plná života“, který se věnoval pře-

devším hmyzu, jeho potřebám, vzhledu, 

rozmnožování, potřebnosti, a hlavně jeho 

ochraně. Vše odstartovala návštěva „Mod-

ráskové louky“, která je opravdovou pře-

loučskou raritou. Dětem se líbila spoluprá-

ce mravenců na přežití motýlích housenek 

a uvědomily si, že chránit pouze jeden druh 

nestačí. Na každou třídu MŠ jsme pořídili 

takzvané „Motýlí zahrádky“, díky kterým 

mohly děti pozorovat vývoj babočky kopři-

vové. Bedlivě sledovaly, jak malinkaté hou-

senky jedí, rostou, kuklí se, a nakonec i jak 

se pomalu klubou z kukel nádherní motýli. 

Toto přírodní divadlo fascinovalo děti na-

tolik, že se kolikrát ráno ani nerozloučily 

s rodiči a hned běžely kontrolovat, co je 

u motýlků nového. Dojemné bylo i loučení 

s motýlími kamarády. Při vypouštění do pří-

rody jim děti na cestu nejen zamávaly, ale 

i zazpívaly písničku. V rámci projektu se 

děti neseznámily jen s motýly, ale dozvě-

děly se také mnoho zajímavostí například 

o pavoucích, včelkách, mravencích a názor-

ně se přesvědčily, jaký je rozdíl mezi luční 

kobylkou, sarančetem či cvrčkem.

 V tomto jarním období nikdy nezapo-

mínáme ani na naše „školkové“ zahrádky. 

Každá třída si vždy zahrádku sama oseje či 

osází a podle následné péče pak sklidí své 

pěstitelské úspěchy. 

A co říci o naší MŠ na závěr? Myslím, že 

se u nás děti rozhodně nenudí. Neustále 

se snažíme nacházet nové a nové aktivity, 

vymýšlet různé výlety, učíme se nové me-

tody výuky, abychom naše děti co nejlépe 

připravily pro vstup do další etapy jejich 

vzdělávání. 

Hana Novotná, 

ředitelka MŠ Kladenská, Přelouč
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