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Jak šly týdny a měsíce uplynulého školního roku 2021/ 2022  

v Mateřské škole Jenišovice 

ÚVOD 

Tento rok byl ve znamení mnoho novinek pro naší mateřskou školu. Mezi 

významné změny považujeme otevření již čtvrté třídy v naší školce. Mezi další 

velkou změnou jsou heterogenní třídy, vzhledem k velkému počtu předškolních 

dětí a částečně se změnil personál MŠ. I přes velké změny považujeme tento rok 

za úspěšný, plný divadelních, hudebních či tanečních akcí pro děti, mnoho 

výletů, ale také akce pro rodiče, jako například den otevřených dveří, besídka ke 

Dni matek či vystoupení dětí k ukončení školního roku.  

ZÁŘÍ 

Ve středu 1. září 2021 nastoupilo do MŠ 38 nových dětí a 50 dětí, které již 

školku navštěvovaly. Hned 9. září přijelo do školky divadlo Koloběžka 

s pohádkou o kouzelné mašince. Ve středu 22. září přijel za námi Honza Popleta 

se svým poučným vystoupením. Září bylo věnováno především adaptaci nových 

dětí.  

ŘÍJEN 

Říjen jsme zahájili též divadlem, které s pohádkou přijelo do školky v pátek 8. 

října. Ve středu 20. října začaly předškolní děti jezdit na kurz plavání, který se 

úspěšně naplnil. Konec měsíce, tedy pátek 22. října jsme pro děti připravili 

kouzelný den a odpoledne. Během dopoledne bylo pro děti připraveno mnoho 

her, soutěží a zábavných aktivit. Odpoledne přijel do školky Honza Popleta se 

svojí Halloween show, plnou tance, zábavy a soutěží.  

LISTOPAD 
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V úterý 2. listopadu se každá třída zaměřila na oslavu Dušiček. Ve čtvrtek 4. 

listopadu přijelo do školky divadlo Koloběžka. Společně jsme se koncem 

listopadu zaměřili na adventní čas, děti si vyzkoušely tradice a zvyky spojené 

s adventním časem.  

PROSINEC 

V pondělí 6. prosince do školky zavítal Mikuláš s andělem a hodným čertem, 

děti přednesly naučené básně a písně a statečně tento den zvládly. V pátek 10. 

prosince bylo v naší školce sférické kino, každá třída si mohla zvolit pohádku, 

která se jim líbila nejvíce. V úterý 14. prosince proběhl ve školce korálkový den 

s Pájou Papagájou, děti si vyrobily dárky z korálků a dozvěděly se mnoho 

informací o významu každé barvy, kterou si zvolily. V prosinci byl úspěšně 

zakončen první kurz plavání, ve kterém se děti naučily mnoho nových 

dovedností. Během celého prosince jsme pokračovali v poznávání tradic 

spojených s adventním časem.   

LEDEN 

Nový rok 2022 jsme oslavili 3. ledna, tento den jsme si vyprávěli zážitky 

z vánočních prázdnin a sdíleli nadšení z Vánoc. Příchod Tří Králů oslavila každá 

třída dle svých představ a to ve čtvrtek 6. ledna. V pátek 14. ledna přijelo do 

školky divadlo Koloběžka, na které se děti vždy moc těší. Maňáskové divadlo 

Štenberk přijelo s pohádkou ve středu 19. ledna, pro děti to byla opět příjemná 

změna. V lednu naše školka zahájila úspěšně i druhý kurz plavání v Liberci. 

ÚNOR 

Měsíc únor jsme zahájili divadlem Koloběžkou, která nás přijela potěšit svojí 

pohádkou ve středu 2. února. V pondělí 14. února se naše školka zbarvila do 

červena, díky srdíčkovému dni, tento den si opět každá třída oslavila dle svých 

představ. Únorem začala velká změna pro všechny předškolní děti, kteří se 
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intenzivně začali připravovat na zápis do základní školy. Příprava předškolních 

dětí probíhá během celého dopoledne, ale od února se rozšířila i v čase po 

obědě, kde měly děti možnost se individuálně připravovat na zápis do ZŠ.  

BŘEZEN 

Měsíc březen jsme zahájili karnevalem a to v pátek 4. března, děti měly možnost 

se převléknout do karnevalových kostýmů, byl připraven bohatý program plný 

úkolů a karnevalových aktivit a nechyběla ani karnevalová, taneční akce 

doprovázená Elsou a Olafem. Ve středu 9. března se naší školce nafoukla kopule 

sférického kina s pohádkou dle výběru každé třídy. V pátek 18. března přijelo 

potěšit děti divadlo Koloběžka, které děti opět pobavilo a rozpohybovalo.  

DUBEN 

Tento měsíc jsme započali výletem do Sedmihorek, kde byl pro děti připraven 

naučný program o zvířátkách. Děti se dozvěděly užitečné rady a informace o 

domácích zvířatech, některé z nich si měly možnost pochovat či pohladit, ovšem 

seznámily se i s pakobylkou či strašilkou. V Sedmihorkách si děti užily i 

dětskou hernu plnou atrakcí. Divadlo Koloběžka za námi zavítalo v pátek 8. 

dubna. V dubnu jsme se samozřejmě zaměřili na zvyky a tradice spojené 

s Velikonocemi, děti si zkusily mnoho tradic i prakticky, jako například barvení 

kraslic, pletení pomlázky a mnoho dalšího. Ve čtvrtek 21. dubna všechny děti ze 

školky měly možnost navštívit pouť, která přijela k nám do obce. O víkendu 23. 

- 24. dubna probíhala výstava obrazů dětí z MŠ a ZŠ, zde se děti také podílely 

svými výtvory. V pátek 22. dubna byla pro děti připravena stezka v okolí školky 

k poznávání planety Země. Po celé školce byly pro děti též připraveny naučné 

aktivity, při kterých se děti učily třídit odpad, správné chování k naší planetě či 

zjišťovaly zajímavé informace a to díky oslavám k mezinárodnímu dni Země. 

Ve středu 27. dubna proběhl ve školce den otevřených dveří. Tento den školku 

navštívilo mnoho dětí s rodiči, pro které bylo připraveno spousty her a aktivit, 
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ale také se mohli dozvědět důležité informace o naší školce. Ve čtvrtek 23. 

dubna za námi přijelo divadlo Matýsek s pohádkou o hmyzu. Na závěr tohoto 

měsíce jsme společně oslavili čarodějnice a to v pátek 29. dubna, oslava 

probíhala v každé třídě a poté byla pro děti připravena čarodějnická stezka na 

zahradě MŠ.  Pro předškolní děti byl duben významný a to díky zápisu do ZŠ.  

KVĚTEN 

Květen patřil hlavně k oslavám všech maminek, pro které si děti připravily 

pásmo básní a písní. Děti pro maminky připravily dárky a přáníčka, jako 

poděkování za jejich každodenní lásku a péči. Třída soviček a berušek přivítala 

maminky ve středu 4. května. Tento den do školky zavítalo dopoledne i divadlo 

Koloběžka. Třída koťátek a motýlků přivítala maminky o den později a to 5. 

května. V pátek 6. května vyrazila třída Motýlků na výlet po okolí MŠ, při 

kterém měly děti možnost podívat se na probíhající soutěž na střelnici, při které 

se setkaly s vojáky. Třída soviček tento den vyjela na výlet do Roudného, kde 

děti navštívily statek a byl pro ně připraven výklad o kravičkách. V pondělí 9. 

května proběhl zápis do naší mateřské školy.  Ve středu 11. května a ve čtvrtek 

12. května se třídy účastnily filmového programu Anifilm v Liberci. Třída 

Berušek vyjela na svůj celodenní výlet ve čtvrtek 12. května a to na kozí farmu 

do Pěnčína, kde pro děti byl opět připraven zábavný naukový program. V pátek 

13. května se celá školka účastnila akce Interhaf, kde byl pro děti připraven 

výcvik psů. V pondělí 16. května probíhalo ve školce focení, děti se fotily na 

zahradě MŠ. V sobotu účinkovaly děti naší MŠ na vítání občánků.  V pátek 27. 

května proběhla v naší školce konference ředitelů libereckého kraje. V tento den 

vyšla třída soviček na turistický výlet na Malý Rohozec. Třída koťátek vyjela na 

svůj celodenní výlet na Staré hrady, kde se účastnily pohádkových prohlídek 

hradu. Květen jsme zakončili taneční a soutěžní zábavou, kterou zajistil pro děti 

Honza Popleta se svým programem ZOO, akce byla určena k oslavě 

mezinárodnímu dni dětí.  
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ČERVEN 

Měsíc červen jsme zahájili výletem pro předškolní děti a to na dopravní hřiště 

do Turnova, ve středu 8. června. V pátek 17. června proběhlo rozloučení se 

školník rokem, s předškolními dětmi a vyhlášení čtenářské soutěže, pro děti byl 

po vystoupení připraven doprovodný program, který jsme si s dětmi a rodiči 

náležitě užili. Ve čtvrtek 23. června vyjela třída Soviček a Motýlků na školní 

výlet do libereckého zábavního parku IQLANDIA. Výlet byl naučný, ale 

zároveň zábavný.  

ČERVENEC A SRPEN 

V červenci a srpnu probíhá v mateřské škole prázdninový režim, děti ze tříd jsou 

spojovány a aktivity probíhají většinou venku, při příznivém počasí. Školní rok 

byl ukončen ve středu 31. 8. 2022. 
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