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Zpráva o činnosti 
školky spolupracující s Mensou ČR ve školním roce 2021/22 

Ve školním roce 2021/22 byly kvízy a činnosti, založené na memorování a logických 
postupech, součástí denních aktivit zejména oddělení předškoláků a zároveň byly 
zařazovány i v odpoledních hodinách v rámci volných a spontánních aktivit. 
 
Jako každoročně, i letos jsme zorganizovali Noc s Andersenem, kde si přizpůsobujeme 
námět pro procvičování předčtenářské a předmatematické gramotnosti a součástí programu 
jsou vždy také kvíz, křížovka a puzzle. V tomto roce jsme využili toho, že naší kolegyni vyšla 
pohádková knížka a tématicky jsme se zaměřili na Dveře do pohádky i ve všech aktivitách. 
 
Po nucené covidové odmlce jsme se vrátili k pořádání, kterých se aktivně účastní nejen děti, 
ale i rodiče, prarodiče a sourozenci. Aktivity jsou koncipovány záměrně tak, aby rodič nebyl 
jen divákem, ale přímým účastníkem. Zároveň ale zajišťujeme, aby rodič za dítě nedělal nic, 
co může udělat nebo alespoň zkusit udělat samo. 
 
Do programu školky je zařazena také spolupráce s dětmi ze základní školy. 
Tyto aktivity připravují děti ze ZŠ pro naše školkáčky a při jejich realizaci potom obě věkové 
skupiny aktivně spolupracují a vzájemně se tím i učí.  
 
V tomto roce jsme poprvé využili nabídky externího kroužku Věda nás baví od stejnojmenné 
agentury. Kroužek byl plně obsazen a po jeho skončení jsme zaznamenali velmi kladné 
hodnocení jak od dětí, tak i od rodičů. 

Šárka Sochová Landová 

V Liberci, dne 17.10.2022 
 
 

Příloha - aktivity MŠ 

 

 
září 
17.9. 15-17 hod Podzimní ohníček - akce pro rodiče s dětmi na zahradě školky 
22.9. dopoledne - Projektový den Červená Karkulka - akce pro děti 
30.9. dopoledne - pohádka ve školce “Plechové pohádky” - akce pro všechna 
oddělení 
 
říjen 
4.10. Den zvířat - dopoledne v převlecích za zvířátka - akce pro všechna oddělení 
19.10. dopoledne - návštěva Dopravního hřiště - červení 
20.10. dopoledne - Projektový den Smolíček pacholíček - akce pro děti 
26.10. 16-18 hod Halloween - akce pro rodiče s dětmi na sále školky 
 
listopad 
24.11. dopoledne - Projektový den Perníková chaloupka - akce pro děti 
27.11. 14-18 hod Vánoční dílny ve školce - akce pro rodiče s dětmi 
 
prosinec 
3.12. dopoledne - Mikuláš ve školce - akce pro děti 



15.12 dopoledne - Vánoční pohádka: O tom, co se možná stalo, v MŠ 
21.12. dopoledne - Projektový den Popelka - akce pro děti 
22.12. tradiční dopoledne s rodiči ve školce - akce pro rodiče, prarodiče a děti 
 

leden 
10.1. dopoledne: knihovna: Pady - Červení  
14.-16.1. zimní víkend v Rokytnici - pouze pro přihlášené děti z červeného a 
oranžového oddělení 
 
únor 
23.2 - Náborový den na ZŠ Doctrina  
23.2. dopoledne - Projektový den Otesánek 
24.2. dopoledne - Návštěva Boulder Point (červené oddělení) 
 
březen 
3.3. dopoledne - pohádka ve školce “Chameleon Leon” - pro všechna oddělení s 
výtvarnou dílnou pro červené 
2.3. dopoledne - Masopustní rej masek - školkový karneval pro všechna oddělení 
5.3 Náborové dny do ZŠ Doctrina  
10.3 dopoledne: zapis na zkousku -červení do ZŠ Doctrina  
14.3 dopoledne-Kamil se učí létat -červení 9:00 - knihovna 
24.3. dopoledne - pohádka ve školce “Endele vendele” s výtvarnou dílnou - pouze 
pro červené 
25.3 18:00-20:00 Noc s Andresenem + přespávání 
30.3. dopoledne - Projektový den O třech kůzlátkách 
 
duben 
1.4. 15-18 Jarní dílny ve školce - akce pro rodiče s dětmi 
20.4. dopoledne - Projektový den O veliké řepě 
25.4.dopoledne -knihovna-Jeden za všechny,všichni za jednoho -červení 
26.4 dopoledne- Červení- návštěva v domě seniorů  
29.4. dopoledne - čarodějnické dopoledne ve školce - pro všechna oddělení 
 
květen 
11.5. Techno park - dopolední program pouze pro červené  
13.5. 16-18 Odpoledne pro maminky - akce pro maminky s dětmi 
23.5. 9:00 Naivní divadlo - pohádka DODO (pouze červení)  
25.5. dopoledne - Projektový den O šípkové růžence 
28.5. (sobota)14-18 školková akademie na zahradě Lidových sadů - akce pro 
rodiče, prarodiče, sourozence, přátele, děti a učitele 
 
červen 
1.6. dopoledne - Den dětí - akce pro všechna oddělení 
1.6. - 2.6. - Přespání předškoláků v MŠ (Nela)  
6.6. Zdravotní kurz pro předškoláky - dopolední program 10:00 
8.6 - dopoledne Červení - návštěva v domě seniorů - v řešení  
9.6. - dopoledne návštěva Technoparku pouze červení 
20.-23.6. školka v přírodě v Rokytnici nad Jizerou - akce pouze pro přihlášené 
statečné červeňáky a oranžáky 
21.6. - mezinárodní den sádrových trpaslíků - tvořivé dopoledne pro ty, co zůstanou 
ve školce 

 


