
VÍTEJTE U NÁS VE 

ŠKOLCE

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, p. o. Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem



AHOJ KAMARÁDI!



Vážení rodiče, milé děti,
připravili jsme si pro Vás "Den otevřených dveří online"., 
abychom Vám představili naši školku a ukázali, co se u 
nás děje po celý den.

Broučci  

Žabky  

Koťata  

Sluníčka  

Světlušky  

Vrabčáci

Děti jsou rozděleny do šesti věkově smíšených tříd. 
První děti se ráno schází ve třídě Žabiček a odtud se 
odpoledne i rozchází.



Všechny třídy jsou prostorné, vybavené vhodným nábytkem, 
pomůckami a hračkami, pomocí kterých rozvíjíme schopnosti a 
dovednosti dětí.



Po příchodu do školky se děti převléknou v 
šatně, přivítají s paní učitelkou a přidávají se 
k hrám ostatních dětí nebo si vybírají činnosti 
dle svého zájmu.



Děti, které potřebují delší čas na „probuzení“ si mohou 
vybrat klidné místo ve třídě k tomu určené.



Dopolední činnosti jsou zahájené pohybovou chvilkou. 
Pohybové chvilky slouží k rozvoji pohybových dovedností a 
k rozvoji fyzických schopností.



Před dopoledním programem děti svačí. Při stolování 
se učí sebeobsluze – připravují si na své místo u stolu 
tácek a pití, z tácku na stole si odebírají svačinu, samy 
si mohou přilévat pití z konviček na stole. Denně jsou 
připravovány mísy s různým ovocem a zeleninou, kde 
si každé dítě vybere podle své chuti. Pitný režim je 
zajištěn po celý den.



Důsledně dbáme na 
správnou hygienu 
během celého dne.



Po svačince nás čeká „práce“ – povídáme 
si, zpíváme, tvoříme, hrajeme různé hry, 
učíme se novým věcem. Všechny aktivity 
probíhají zábavnou formou. Také si 
společně nastavujeme pravidla soužití, 
která se učíme důsledně dodržovat, aby 
nám spolu bylo dobře.



Tvoření nás baví….



Zkoušíme všechno možné – dokonce pracujeme i s 
interaktivní tabulí.



Máme velkou tělocvičnu, do které 
moc rádi chodíme.



Co všechno umíme, vidíte na 
výstavkách po celé školce.



Rádi hrajeme divadlo a připravujeme besídky. 

Mezi další oblíbené aktivity patří i návštěva 
plaveckého bazénu.



Ve školce netrávíme celý den. Denně chodíme na vycházky 
nejen do města, ale hlavně do přírody, která je všude 
kolem nás. Milujeme pobyt na školní zahradě, která je 
obyčejná, ale přesto nám skýtá plno vyžití.



Hodně se těšíme na novou zahradu, kterou bychom si 
přáli.



Po pobytu venku se těšíme na 
oběd, který pro nás připravují 
paní kuchařky z „velké školy“.



A po jídle? Hurá do postýlky 
odpočívat. A než se dočte pohádka, 
většina z nás spí.



A po spinkání nás čeká ještě jedna svačinka. A pak? Pak už pro nás chodí rodiče 
a jdeme domů. Během čekání na ně si ještě stihneme pohrát. Už v šatně se ale 
těšíme na další den, kdy přijdeme do školky. 



V září k nám přijdou noví kamarádi. Moc se na ně těšíme nejen my, ale i paní učitelky. 
Doufáme, že se Vám u nás líbilo a snad se brzy uvidíme. 

Děkujeme za pozornost.



NA  SHLEDANOU!



Zdroje fotografií:
https://www.zsstraz.org/97-1-trida-slunicka

https://www.zsstraz.org/98-2-trida-vrabcaci

https://www.zsstraz.org/99-3-trida-zabky

https://www.zsstraz.org/100-4-trida-broucci

https://www.zsstraz.org/101-5-trida-kotata

https://www.zsstraz.org/102-6-trida-svetlusky

Další fotografie pořízeny v areálu Mateřské školy A. Šmídovou.
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