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CO JSEM SE NAUČILA/PŘÍP. CO BYCH SE CHTĚLA NAUČIT? 

Na této stáži jsem byla poprvé a bylo to velmi inspirativní. Získala jsem mnoho nových nápadů a 

myšlenek.  Velmi nápaditá mi přišla výroba pomůcek především z přírodního materiálu. Jak dekorace, 

tak i praktických pomůcek pro děti.  

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI? 

Jedna z věcí, která se mi velmi líbila a byla pro mne velmi inspirativní, bylo vedení paní učitelky při 

práci s dětmi a při organizaci programu. Líbilo se mi, že celý den byl prolnut písničkami. K různým 

činnostem se zazpívala motivační písnička. Tím se navodila hezká atmosféra a děti se bez zbytečného 

hluku např. přemístily, nebo udělaly to, co právě bylo na programu.  

Moc se mi také líbil pobyt na zahradě. Díky dobré dostupnosti zahrádky, mohly děti trávit spoustu 

času na čerstvém vzduchu. Venkovní prostředí bylo krásně vybaveno starými látkami, různými 

starými hračkami, dřevem apod. Děti si mohly vyndat opravdu cokoliv a hrát si s tím po celou dobu. 

Když je ale zavolala paní učitelka, děti věděly, že mají na úklid pět minut. A také věděly, že všichni 

uklízí všechno. Poté Paní učitelka zatleskala, a to znamenalo odchod do třídy. 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ POMŮCEK? 

Velmi inspirující pro mě byla celková výzdoba tříd, která byla příjemná a zároveň velmi praktická. Líbil 

se mi kalendář s fotkami dětí, kde děti mohly samy rozpoznat, v jakém ročním období má kdo 

narozeniny. Pěkný a praktický byl seznam dětí (jméno a fotografie), který byl ze dřeva a visel hned u 

dveří. Takže děti si ihned po svém příchodu do školky mohly dát svoji fotografii ke svému jménu. 

Z pomůcek pro děti se mi velmi líbily různé hry na zrakovou diferenciaci a jemnou motoriku. Těchto 

stolních her zde děti měly opravdu mnoho a byly zvyklé si je ráno hned po přivítání s paní učitelkou 

brát. 

Dále se mi velmi líbil pletení na krabici, kde si samy děti mohly jednoduchým způsobem uplést šálu. 

Pro děti to byla motivace a zároveň to rozvíjelo jemnou motoriku. 

Velmi bohatý a krásný byl materiál kett. Veliké množství dávalo dětem možnost si svobodně a podle 

své fantazie vybrat a udělat obraz, který byl pro dítě, které mělo narozeniny. Spousta věcí se dalo i 

vyrobit, takže i to bylo pro mne obohacující. 

 



KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ PRACOVNÍCH VZTAHŮ? 

Spolupráce v týmu mi přišla opravdu profesionální a moc příjemná. Vnímala jsem, že každému 

pedagogovi záleží na každém dítěti a dává do své práce s nimi opravdu maximum. Tým mi přišel 

sehraný a byla zde krásná atmosféra. Přišla mi skvělá jinakost a originalita každého pracovníka. 

 

NEJSILNĚJŠÍ DOJEM /POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ / MÁM (POPIŠ KONKRÉTNÍ SITUACI) 

Velmi silný zážitek pro mě byl Den otevřených dveří.  Den předtím jsme spolu se sestřičkami mohly 

pomáhat při přípravě a byly jsme plny očekávání. V sobotu přišlo opravdu mnoho lidí, asi kolem 100. 

Obohacující byla pro mě úvodní prezentace, kde Marianne mluvila k rodičům a principech této 

pedagogiky a zároveň rodiče mohli sledovat fotky z praxe. Viděli, že to není jen o teorii, ale o 

propojení teorie s praxí. Děti pak představily vystoupení ze svého projektu Cirkus. Dále bylo pro děti a 

rodiče připraveno několik stanovišť, kde si mohli vyzkoušet různé věci. Např. z projektu Malování. Na 

základě příběhu se maloval obraz. Dále si rodiče mohli vyzkoušet uplést šálu jednoduchým 

způsobem, nebo vyrobit hudební nástroj. Skvělá organizace a příjemná atmosféra na mě velmi 

zapůsobily. 

 

 

NAPIŠ CCA VE DVOU VĚTÁCH „MOTTO“ SVÉHO POBYTU 

Svobodné rozhodnutí dítěte, v které oblasti se chce rozvíjet. To vše v prostředí, které je ochraňující a 

láskyplné. 

 

JAK BYS VYLEPŠILA ORGANIZACI POBYTU? 

K organizaci nemám žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 


