
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání  

Zápis z jednání, 22. 1. 2020 

 Mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232 

Přítomni:  

MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Jedelská Hana (MŠ Kounice), Jeřábková Renata a Stejskalová Marta 

(MŠ Tuchoraz), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), 

Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy)  

Další: Jakub Vaněk (Ekocentrum Huslík), Horejcová Eva, Pithartová Tereza (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika, Olga Žídková 

Omluveni: 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Lancová Veronika (PPP), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), Zumrová 

Jiřina (MŠ Kollárova), Žáčková Hana (PPP) 

 
 Program:  

1) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III  
2) Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod  
3) Environmentální výchova v MŠ – náměty pro aktivity s dětmi v zimě nabídne Mgr. Jakub Vaněk 

z Ekocentra Huslík 
4) Sdílení zkušeností s environmentální výchovou na jednotlivých MŠ, zkušenosti s novou „živou 

zahradou“ MŠ Doubravka 
5) Diskuse k možnosti podání žádosti o podporu projekt v programu Erasmus + (exkurze do 

zahraniční MŠ, případně sdílení praxe se zahraniční MŠ prostřednictvím aplikace eTwinning) 
6) Závěr, další postup  

Ad 1). Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol III 

J. Soukupová a pí Halaxová přivítaly účastníky v MŠ Doubravka.  

Úterý 4. 2. 2020 
14:00 – 16:00 hod. 

Pracovní skupina pro čtenářskou 
gramotnost 

Oranžová zahrada 

Středa 5. 2. 2020 
14:00 – 16:00 hod. 

Pracovní skupina pro sdílení zkušeností 
s výukou cizích jazyků 

Oranžová zahrada 

Úterý 18. 2. 2020 
14:00 – 16:00 hod. 

Pracovní skupina pro matematickou 
gramotnost 

Oranžová zahrada 

Středa 19. 2. 2020 
14:00 – 16:00 hod. 

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ZŠ Žitomířská, Český Brod 

Čtvrtek 20. 2. 2020 
15:30 – 17:30 hod. 

Setkání asistentů pedagoga Pedagogicko-
psychologická poradna 

Pátek 21. 2. 2020 
9:00 – 11:00 hod. 

Pracovní skupina pro financování Kavárna U Madony 

http://ekocentrumhuslik.cz/
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Mgr. Pavel Zeman – Novely právních předpisů ve školství plánujeme v Českém Brodě út 17. 3. 2020, 

budeme Vás informovat. 

Martin Jan Stránský – Inspirativní kavárna nejen pro rodiče na téma vliv IT techniky na děti, po 

23.3.2020. Vzešla poznámka na hlídání dětí během přednášky. 

Je zájem o exkurzy do MŠ Montessori typu. – plánováno do ZŠ, bude rozšířeno i o MŠ.  

Letní škola pedagogů (LŠP 2020), bude v Liblické střední škole. Hřiště, tělocvična, celý areál pro sebe, 

klavírní křídlo v jídelně, internát… Z programu Mgr. Veselá, Ulíková – loutka; v 8:30 rozcvičky, Roman 

Musil… 

Dnes zastupitelstvo rozhodne o terénní základně ve Vrátkově. Paní Horejcová Eva a Pithartová Tereza 

mají zájem o spolupráci v pozici lektorek. Ekocentrum Huslík se zavázalo odborným zaštítěním.   

Ad 2) a Ad 4) Sdílení aktualit ze života škol v ORP Český Brod se zaměřením na EVVO 

Dokolečka z.s. praktikují učení v přírodě tzv. outdoorová výuka za použití přírodních materiálů. U školy 

mají i bylinkový záhonek, který odolává staveništi, děti si na bylinky občas vzpomenou, když vaří mátový 

čaj.  

MŠ Doubravka pořádá chovatelský kroužek, kde děti učí především klidnému chování v blízkosti zvířat. 

Zájem roste, po minulém roce mají už dvě skupiny po max. 15 dětech. Jinak chodí na dvouhodinové 

výpravy do lesa. Ve třídách mají učitelky, které chtějí, tato zvířata: ptáčky zebřičky, chameleona (je 

samotářský) a africké šneky. Na nové „živé“ zahradě mají výběh pro králíky a morčata. 

MŠ Chrášťany v nynějších dočasných prostorách jsou blízko rybníku, krmí a pozorují ryby. 

MŠ Kounice s dětmi chodí k rybníku, na velké zahradě by rádi hlodavce, zvažují jak přes prázdniny. Lze 

řešit rozdělením služeb mezi zaměstnance. 

MŠ Poříčany čeká v polovině dubna kolaudace. Příští setkání bude tam. Podnikají výlety za zvířaty, 

Ekocentrum Huslík, Pátek, Chleby, pěstují bylinky, kedlubny, mrkev. 

MŠ Tuchoraz navštěvují arboretum v Kostelci nad Černými Lesy. U školky mají záhony s bylinkami, sází, 

zahrnují hlínou, zalévají, pozorují růst. Děti na Vrátkov dojdou pěšky celodenním výletem.  

 

Ad 3) Environmentální výchova v MŠ – Mgr. Jakub Vaněk 

Poznámky k přiložené prezentaci: 

V Mateřské škole je základem environmentální výchovy prohlubování vztahu dětí k přírodě a volná hra 
dětí venku!!!  

Pozorování v průběhu roku, bezpečné prostředí, „naučit se nebát“, úrazy a odřeniny časem odezní. 
Nutno komunikovat s rodiči - vhodné oblečení.  
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Aktivity v zimě – ledové kostky obarvené potravinářským barvivem – mohou je nejprve hledat 
v zahradě, tak teprve stavět… Přírodní obrázky, mandaly z listí,… 

Výlet za sluchem – místo zadání jasného cíle - zkuste najít, co slyšíte. 

Poklady z přírody si mohou vzít s sebou, když se vejdou do krabičky (od sirek, plato od vajíček). 

Zimní lov – děti na papíře odškrtávají, co potkaly venku.  

Strom – na obrázku je kmen, 12 větví (měsíce) a každý den znamená lístek, který vybarví podle určité 
barvy počasí – legenda obrázku je předem domluvena.  

Ohniště na zahradě?, čerstvý čaj z kotlíku na výletě? I zima přeje pikniku. 

Procházka, kdy směr na rozcestí určí mince nebo kostka. (Dobře známé prostředí). 

Lovení vloček – černá látka na zachytávání, lupa pro trpělivější pozorovatele. 

Přikrmování zvěře – suché pečivo obsahuje sůl, snadno navlhne a plesniví, navíc má nízkou vyživovací 
hodnotu - není pro zvěř vhodné. Do krmelců patří zrní, zelenina, ovoce, v menším množství žaludy, 
kaštany. Vodní ptáky potěší namočené zrní (oves, pšenice), do krmítek slunečnicová semínka. 

Pozorování ptáků (nejdostupnější dalekohled lze pořídit od 900,- Kč). 

Osvědčuje se zasadit aktivity do příběhu, pohádky, která děti zaujme.   

Pan Vaněk dále představil metodický kurz Výchova ke ctnostem (https://vychovakectnostem.cz/), který 
pracuje  s Kartami ctností a rozvíjí osobnost dítěte. Určeno pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, lze použít na 
hodnocení dne, dítko si vybere kartu, kterou okomentuje. Účastnice tyto karty zaujaly i jako námět na 
program LŠP 2020.  

Ad 4) Zkušenosti s novou „živou zahradou“ MŠ Doubravka 

Zahrada vznikla díky dotaci, nebylo to lehké. Velice dobrou zkušenost mají s firmou Arboristika, jejíž 
pracovníci vymysleli řadu změn ke zdárnému fungování zahrady. Např. v jezírku bude 30 cm pod 
hladinou ocelová síť, která zásadně zvyšuje bezpečnost dětí a současně v hlubší vodě mohou žít i ryby.   

Pozorovat mohou děti i králíky a morčata ve výběhu pro hlodavce.  Alergii na zvířecí srst rodiče neřešili, 
myšleno jako pozorovatelna. Neplánovaně na zahradu školky chodí i dvě kočky. Děti mohou využívat 
Kneippův chodníček (různé povrhy), záhony (jahody, mrkev), kompostér a vrbové stany (náročné na 
závlahu). Pan Vaněk vyzdvihl možnost vysázet na konstrukci hrách, rychle a bujně roste, navíc báječně 
chutná. Následovala prohlídka MŠ Doubravčice, prostor a zahrady.  

Ad 5) Diskuse k možnosti podání žádosti o podporu projekt v programu Erasmus + (exkurze do 

zahraniční MŠ, případně sdílení praxe se zahraniční MŠ prostřednictvím aplikace eTwinning). 

Hledáme vhodný způsob financování spolupráce se zahraniční MŠ. Zájem o využití kontaktů ZŠ speciální 

a praktické v Řecku, kde dlouhodobě spolupracují s českou školou. Samotný výjezd do Řecka letos už 

nestihneme. Účastníci informováni o možnosti podat vlastní žádost do 5. 2. 2020 do projektu Erasmus. 

Školy dávají přednost společné žádosti spolupráce podané např. prostřednictvím města nebo MAS 

Region Pošembeří. Domluveno, že na LŠP pozveme zástupce e-twiningu (pan Špinka nebo jeho kolegyně, 

která je učitelkou).  

 

file://fileserver/rozvoj/_projekty/map%20II/Pracovní%20skupiny/MŠ/2020%2001%2022%20MŠ%20Doubravčice(10)/(https:/vychovakectnostem.cz/)
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Ad 6) Závěr, další postup 

Příští setkání bude v MŠ Poříčany 29. 4. 2020. Děkujeme všem za spolupráci.   

Seminář pana Mgr. Pavla Zemana a Radky Šlégrové o aktualizacích právních norem proběhne 17. 3. 

2020 od 9 – 12 hod. v Oranžové zahradě v Českém Brodě. 

Doporučujeme navštívit různorodou Konferenci pro úspěch našich škol v Říčanech, která se koná 20. 2. 

2020. Program naleznete zde. 

Informace po schůzce: 

Zastupitelstvo města Český Brod na svém večerním zasedání 22. 1.  schválilo realizaci výstavby terénní 

základny u hájenky ve Vrátkově. Od září 2020 by zde měly být organizovány projektové dny 

s environmentální tematikou  a kroužky i pro děti z MŠ.  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 

Kontakty: 

Kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz , 

Dále platí i původní emaily: 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz, tel.: 703 143 824 

Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz 

 

Příloha:  

Environmentální výchova v MŠ – Mgr. Jakub Vaněk 

https://www.map-ricany.cz/spolecne-pro-uspech-nasich-skol/
mailto:skolyorp@cesbrod.cz
mailto:svecena@cesbrod.cz
mailto:soukupova@cesbrod.cz


Co dělat v zimě?  

EVVO 



• Rozvoj senzitivity 

• Rozvoj základních zákonitostí v přírodě 



 



 



Senzitivita 

 



 



 



 



Překážky  
ke zdolání 

• P 



Procházka za sluchem 

 



Jak kreslí mráz?  

 



Poklady přírody 

 



Zimní lov 

 



Zkoumat led 

 



Strom 
počasí 

 



Uvařte si čaj, nebo si vypijte horkou 
čokoládu venku.  

 



 



Zimní piknik 
 



Ledové lucerny 

 



Ozdoby z přírodnin 

 



 



Zmrzlé bubliny 

 

200 ml teplé vody 
35 ml kukuřičného sirupu / nebo dvě polévkové lžíce škrobu 
35 ml saponátu na nádobí 
2 polévkové lžíce cukru 



Vzory přírody 

 



 



Cesta do neznáma 

 



Poznávej vločky 

 



Zákonitosti 

 



 



 



 



 



Stopy v blátě nebo sněhu 

• Napodobování stop 

• Odlévání stop 

• Vymýšlení vlastních stop – stopy obra, trola, 
skřítků atp.  



 



Poznávej jehličnany 

 


