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PRINCIPI VÝUKY V MŠ A ZŠ

SHRNUTÍ ZÁŘÍ, PLÁN NA ŘÍJEN

KALENDÁŘ NA ŘÍJEN 
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Milí rodiče,
z léta jsme pomalu, ale jistě přešli do 
podzimu. Nastává tím čas ke zpomalení 
a odpočinku po rozpohybovaném 
a sluncem nabitém létě. Vaše děti 
bezvadně prošly adaptačním obdobím, 
seznámily se s novými kamarády 
a pedagogy. Ve škole jsme se rozrostli 
o druhé trojročí, kam nově příchozí děti 
skvěle zapadly. Naši prvňáčci přechodem 
do školy hodně “vyrostli“ a ve škole jsou již 
jako doma.

Jelikož koncept naší výuky jak ve škole, 
tak ve školce vychází z pedagogiky Marie 
Montessori dbáme na vývojové potřeby 
dítěte, učíme ho rozvíjet jeho přirozené 
schopnosti a smyslové vnímání.

Jedním z klíčových pojmů pedagogiky 
Marii Montessori je partnerský přístup, 
vzájemný respekt a úcta. K dětem bychom 
se měli chovat tak, abychom nezraňovali 

jejich lidskou důstojnost. Základním 
vodítkem při tom je, nedovolit si k nim 
nic, co nechceme, aby si dovolily oni 
k nám. Cesta k vhodnému chování dítěte 
vede přes společné vytváření pravidel 
pro soužití ve třídě i ve škole. Když 
jsou tato pravidla vytvořena společně 
učitelem a dětmi, děti se jimi ochotně 
řídí a samy dohlížejí na jejich dodržování. 
Respektující přístup umožňuje dětem 
vytvářet si vysokou sebeúctu. Budou 
snadno dodržovat dohody, dokážou si 
samostatně hledat informace a podle nich 
se rozhodovat, spolupracovat s ostatními, 
vcítit se do druhého a pomoci, když je 
třeba. Zároveň umí vyjádřit svůj názor,  
a to i nesouhlasný a zastat se druhého 
i vůči dospělému.

Další klíčový princip výchovně vzdělávací 
činnosti Montessori pedagogiky je vlastní 
objevování poznatků dítětem samotným. 
Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat 
se v souvislostech je v nás zakódována 
geneticky. Při výchově a učení stačí 
respektovat individuální vývoj a využít 
senzitivní fáze každého dítěte.

Senzitivní fáze jsou období zvláštní 
vnímavosti k získávání určitých schopností. 
Trvají jen určitou dobu a nenávratně se 
zakončí, ať už jsou využity nebo ne. Člověk 
se nikdy jisté věci tak jednoduše nenaučí, 
jako v odpovídající citlivé fázi.

Polarita pozornosti je maximální 
koncentrace na určitou práci. Pokud je dítě 
takto zaujato, nemá být vyrušováno a má 
mu být poskytnut dostatek času, aby práci 
samo dokončilo.
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Dalšími důležitými principi jsou:

Dělená odpovědnost

Učitel dává dítěti možnost svobodné volby 
ve výběru činností, ale současně preferuje 
a pomáhá vybírat činnost pro dítě, které 
se nedokáže samo rozhodnout. Dává 
svobodu dítěti tam, kde je schopné převzít 
zodpovědnost.

Zasahuje v případě, kdy se dítě nudí, 
nedokáže si vybrat činnost nebo kde jsou 
porušována pravidla. Dále učitel podporuje 
a pomáhá dětem, které pomoc potřebují. 
Snaží se postupně doprovodit dítě do 
stádia vlastní odpovědnosti.

Izolace jedné vlastnosti

Základní didaktický princip pedagogiky 
M.Montessori. Izolovaná vlastnost musí být 
zřetelně vyjádřená. Vzniká tak výrazný, 
a tím snadno postižitelný rozdíl.

V dalších úkolech je tatáž kvalita 
odstupňována. Výrazný rozdíl se postupně 
zmenšuje, úkoly jsou stále obtížnější, dítě 
při jejich plnění dosahuje větší vnímavosti 
a pozornosti.

Práce s chybou

Žáci nejsou za chyby trestáni nebo 
záporně hodnoceni, Chyby mají být 
ukazatelem toho, co ještě je třeba procvičit 
či zopakovat. Chyba je chápána jako 
běžný, přirozený projev v procesu učení, 
jako užitečná součást řešení problémů 
a jako bohatý zdroj nových poznatků. 
Učitel nepoužívá negativní hodnocení, 
ale například nabídne dítěti znovu tentýž 
materiál, aby mělo možnost si samo 
všimnout svých chyb a opravit je.

Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, 
aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat 
správnost řešení, najít a opravit chybu – 
vlastní chyby tak napomáhají v dalším 
učení. Chyba je přítel.

Práce s pochvalou

Vztah dospělého a dítěte v Montessori 
pedagogice a výchově předpokládá 
láskyplný přístup učitele ke každému 
dítěti. Učitel se snaží používat 
diferencovaně jazyk tak, aby nehodnotil 

a neposuzoval, ale dával přitom najevo, 
že dítě získalo novou dovednost nebo mu 
projeví náklonnost a účast. Každé dítě 
potřebuje pocit jistoty, bezpečí, úspěšnosti, 
aby si ho někdo všímal a aby mělo radost 
a cítilo sebeuspokojení ze své práce; ale 
neustálé kladné či záporné hodnocení ze 
strany dospělých potom omezuje jeho 
svobodnou volbu činnosti a sebevědomí.

Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně 
uspokojuje.
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S pochvalou – oceněním – se zachází 
přiměřeně tak, aby se dítě nestalo 
na pochvale závislé. Dítě má cítit 
sebeuspokojení z práce, kterou dělá; 
nedělat práci pro uspokojování představ 
dospělého, pro pochvalu nebo známky. 
Pochvala je využívána zejména u nových 
a nejistých dětí k navození pocitu bezpečí 
a jistoty.

Při této metodě se probouzí u dětí smysl 
pro vlastní důstojnost a vede je k odmítání 
pochvaly. Jejich pocit odpovědnosti, 
sebedůvěry a rovnocennosti pak snižuje 
pojem chvály. Předškolní děti mají největší 
radost ze samotné práce, pro školní děti je 
pak výsledek největší odměnou.

Věková heterogenita, kooperativní 
výuka

Pojem věková heterogenita označuje 
spojování věkově smíšených ročníků. Vede 
děti k přirozené spolupráci, vzájemnému 

učení od starších spolužáků nebo 
spolužáků – expertů a umožňuje dětem 
opakovat si učivo učením kamaráda. Práce 
ve věkově smíšených skupinách umožňuje 
dětem, aby i na obtížném úkolu pracovaly 
s pomocí zkušenějšího spolužáka aktivně. 
Pozorováním práce starších spolužáků 
získávají děti přirozeně první zkušenosti 
a informace o učivu.

Naše školka i škola s těmito principi 
pracuje a vedeme děti tímto směrem. 
Věříme, že tím dětem zajistíme kvalitní 
sociální zázemí a zodpovědnou výuku.

Za tým MŠ a ZŠ Bambi

Lucie Kroupová Maršíková
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka
Září uteklo jako voda. Děti se adaptovaly velmi dobře, utvořily nová kamarádství a upevnily ta stávající. 
Pro pobyt venku nám během září počasí moc nepřálo a tak jsme si užívali více aktivit uvnitř školky. 
Těšíme se na říjen, že se ještě počasí malinko umoudří a budeme si tak moc užívat krásy podzimní 
přírody. Počátkem října nás čeká drakiáda a na konci dýňování. Během celého měsíce budeme nadále 
rozvíjet dovednosti dětí, dle jejich zájmu a přání. Budeme zpívat, vyzkoušíme hru na hudební nástroje, 
dozvíme se další informace o nadcházejícím státním svátku, o svátku Halloween, budeme malovat 
a tvořit a to vše s lehkostí a radostí tak jak je dětem vlastní.

 Marcela
  V září jsme přivítali v horní zelené třídě jak nové děti, stávající děti, tak i úplné nováčky. Adaptace 

proběhla velice hezky. Díky dešťům jsme zůstávali často ve vnitřních prostorách. Hodně jsme 
tvořili, malovali, učili se básničky a hráli hry. Největší úspěch měla hra Zlatá brána a tvoření 
s vodou - kapky deště. Také jsme zahájili kroužek tenisu s dětmi, které jsou přihlášené. V říjnu se 
těšíme na oblíbenou drakiádu a dýňování. Také nás čeká svátek Halloween, o kterém se v ČR moc 
nemluví, a proto o něm dětem řekneme více.

 

MŠ Horní třída
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Jana
Měsíc září byl ve znamení vzájemného seznamování a sžívání se s novým prostředím mateřské 
školky. Společně jsme se naučili první básničku, a také pár základních pravidel, abychom věděli, jak 
se máme ve školce chovat a být k sobě ohleduplní. Počasí nám v průběhu měsíce ještě přálo, a tak 
jsme mohli trávit i dostatek času venku a na zahradě. 
V následujícím měsíci říjnu nás čeká mnoho zajímavých aktivit, ať už to bude Drakiáda či akce 
spojené s dýňováním, věříme, že budete jejich součástí a děti si je náležitě užijí.

 Jennifer
  September was a month of adaptation, getting used to a new place, new people and a new 

routine. The children have settled into the routine well - for example, unrolling and rolling 
a carpet, using a butterfly to ask for help, washing their hands before they prepare food / eat. 
They are enjoying the different activities in the classroom and they especially enjoy preparing 
the snack each day - peeling eggs, cutting cucumber etc. This month we talked about how we 
should behave in and out of the classroom, we learned the names of our friends in our class 
as well as talking about who is in our family. When the weather has been nice, the children 
have enjoyed playing in the garden - playing in the sandpit and kicking a ball to one another 
have been the favourite activities for them this month. 
aIn October we will learn about the rooms in our house and some of the furniture that we 
find in our house as well as learning about pets we can have and at the end of October we 
will prepare for Halloween. We will also continue to work on working independently, asking 
for help when needed, tidying up and developing skills in different areas depending on the 
activities they choose.

MŠ Dolní třída
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Julie
Děti se v průběhu adaptačního kurzu seznámily s prostředím školy i s učiteli. Společně jsme si uvařili, 
zahráli hry a neoficiálním rituálem přijali všechny děti. Na závěr jsme se vydali na hrad Orlík, kde děti 
v rámci programu hledaly ukryté ruiny. Září ve škole se pak neslo v duchu utváření pravidel. Myslím, 
že se to docela dařilo a všichni pochopili, že ve škole sice panuje svoboda v rozhodování, ale ta s sebou 
nese míru zodpovědnosti. 
V říjnu nás čekají společné akce s mateřskou školou, jako například Drakiáda a Dýňování a také začne 
kurz bruslení pro všechny žáky. Moc se těšíme na společná setkání, která prohlubují vzájemné vztahy.

 Ondřej
  Na začátku září jsme se byli s druhým trojročím podívat na natáčení nového českého filmu 

Zahradník. Děti měly možnost se seznámit s tím, co vše natáčení obnáší a jaké profese jsou 
k úspěšnému záběru potřeba. Měli jsme možnost si vyzkoušet zvukařskou techniku a podívat 
se na plac, kde jsme viděli ostré záběry, které budou použity ve filmu. Některé děti pak využily 
možnost si zahrát komparz a jely na večerní natáčení. Všichni ve škole se těšíme, jak bude film 
uveden a my se na něj půjdeme podívat do kina.

 

Míša
V měsíci září jsme s dětmi poznávali prostory družiny. Tvořily jsme a vysvětlovali jaká máme ve družině 
pravidla a co je třeba dodržovat. Hrály jsme deskové, míčové i karetní hry. Společně se podívali na 
pohádku, povídali jsme si jaká pohádka je naše nejoblíbenější a namalovali si k ní obrázek. Děti si 
nejvíce oblíbili prostor pod schody, kde odpočívají. 
V říjnu nás čeká ve družině tvoření podzimní výzdoby, tematické procházky a hry.

Základní škola Plány na říjen
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Markéta Bicková
V září jsme s žáky I. a II. trojročí navštívili knihovnu. Byla nám představena knížka Operace banány, 
kterou napsal David Walliams. Dále jsme se seznámili s chodem knihovny a dozvěděli jsme se, kde 
nalezneme jednotlivé knihy podle naší čtenářské úrovně. Po skončení besedy jsme měli možnost se 
porozhlédnout po celém dětském oddělení knihovny a začíst se do jakékoliv knížky. Někteří žáci již 
vlastnili průkazku do knihovny a mohli si vybranou knížku zapůjčit domů, jiní se dokonce rozhodli pro 
založení průkazky. Po příchodu do školy jsme společně sdíleli své pocity z návštěvy knihovny a musím 
říci, že se nám tam všem moc líbilo. Proto se do knihovny určitě brzy vrátíme! 
V měsíci říjnu se společně vrhneme na tvorbu čtenářského deníku.

 Eva Svobodová
  V září jsme s dětmi pracovali s pravidly, i se základními dokumenty, na kterých stojí náš stát 

(Ústava ČR a Všeobecná deklarace lidských práv). Také jsme se podívali na to, co to jsou základní 
lidská práva. V přírodě jsme se podívali na to, jaké máme druhy látek a jaké mají vlastnosti, děti 
si mnohé pokusy zkusily i samy. V pracovních činnostech jsme si vytvořili křížaly ze spadaných 
jablek a zahájili jsme tím cirkulární ekonomiku. Příští týden si žáci mohou své výrobky sníst nebo 
donést domů. Ve školce se dětí seznamují s průběhem dne, jak to chodí ve školce a s ostatními 
kamarády. V měsíci říjnu nás čeká úvod do cirkulární ekonomiky a také povídání o tom, co je to 
banka a rozpočet. Děti si mnoho věcí zkusí vyzkoumat nebo vyrobit.

Základní škola
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Kalendář
říjen

Aktuální kalendář najdete také na internetových 
stránkách www.bambischool.cz.

Školka

Škola

 3.–6. 10.  Informační schůzky pro rodiče v MŠ (dle rozpisu)
 7. 10.  Drakiáda
 28. 10.  Státní svátek
 20. 10.   Záchranná stanice Pavlov
 31. 10.  Dýňování ve Stromovce

3.–6. 10.  Konzultační hodiny pro rodiče ZŠ (dle rozpisu)
 7. 10.  Drakiáda
 20. 10.   Záchranná stanice Pavlov
 12.10.   Seminář – Hejného matematika
 12. 10.  Národní muzeum Praha
 26.–27. 10.   Podzimní prázdniny
 28. 10.   Státní svátek 
 31.10.   Dýňování ve Stromovce
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 Ingredients

 1 cup (130 grams)  flour
 1 teaspoon  baking soda
 1/4 teaspoon  salt
 3/4 teaspoon ground  cinnamon
 150ml vegetable  oil
 1/2 cup (100 grams)  sugar
 1/2 cup (95 grams)  brown sugar
 1/4 teaspoon  vanilla extract
 2 large eggs, at room temperature
 1.5 cups (150 grams)  grated peeled carrots
       1/2 cup  chopped walnuts

 Frosting ingredients:

 30g  butter
 55g  cream cheese 
           drop of vanilla essence
          1 cup (125g)   icing sugar

Carrot  
cake 
muffins

Method:

Heat the oven to 176°C.

Whisk flour, baking soda, salt, and cinnamon 
in a medium bowl until very well blended.

In a separate bowl, whisk the oil, white sugar, 
brown sugar, and vanilla.

Add the eggs, one at a time, whisking after 
each one.

Switch to a large rubber spatula. Scrape the 
sides and bottom of the bowl, then add the 
dry ingredients in three parts, gently stirring 
until they disappear and the batter is smooth.

Stir in the carrots and nuts.

Pour the batter into muffin cases and bake 
for 15 minutes or until golden brown.

Method:

Combine butter and cream cheese in the 
bowl and beat until creamy, well-combined, 
and lump-free.

Add vanilla and stir well to combine.

Gradually add icing sugar until completely 
combined.

Use to frost completely cooled muffins.

Put half a walnut on top.


