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 Po letní přestávce v provozu školky, kdy se malovalo, uklízelo, 
prováděly se nutné opravy, jsme se opět sešli v naší školce. Po odchodu 
předškoláků do základní školy nastoupily do školky nové děti, pro které 
je to velmi těžký okamžik v životě. Všichni se jim snažíme vstup do školky co nejvíce 
ulehčit a zpříjemnit. 
 První měsíc nového školního roku se děti učí společnému soužití ve skupině, 
seznamují se s denním režimem, učí se dodržovat pravidla slušného chování, 
respektovat se navzájem a pomáhat si. 
 V září jsme zahájili pravidelnou 
plaveckou výuku v plavecké škole ve 
Svitavách. Pod vedením zkušené 
plavčice se děti učí překonávat strach 
z vody, bublat do vody, potápět si 
obličej, skákat do vody, plavat s 
pomocí barevných podkov, lovit z 
vody barevné míčky, barevné 
obrázky z pěnové hmoty apod.  
Výuka je pestrá, veselá a děti baví. 
  

Hřiště u školky děti navštěvují velmi rády. Během pobytu zde zažijeme nejednu 
úsměvnou situaci. Děti si k činnostem volí nejrůznější hračky a pomůcky, které máme 
uloženy v budově školy a v altánu na hřišti. Používají je podle své fantazie na 
nejrůznější spontánní činnosti. Např. se rozhodly vyčistit odtokový žlab u kraje hřiště. 
Také vycházky na louku a do přírody nás inspirují k tvořivosti. Ozdobená šiška  nebo 
klobouk hřibu květinami je toho důkazem. 
 Tradiční drakiáda se konala v pátek 27. 9.2019 v odpoledních hodinách na louce 
"za starou poštou" a na dvorku naší školky. Rodiče s dětmi pouštěli draky, vyráběli jsme 
drobné dekorace inspirované podzimní přírodou a nechybělo ani opékání párků. 
  Na poslední zářijový den bylo naplánováno divadelní představení v 
divadle TRÁM ve Svitavách. Loutková pohádka s názvem "Zapomenutá pohádka" se 
dětem moc líbila. 
  
Každý výlet nebo akce mimo školku je pro děti malým dobrodružstvím. Jsme si toho 
vědomi, a proto se snažíme vybírat a vymýšlet pestrou nabídku těchto akcí. 
  
  


