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

1. Pí učitelky působily na děti jednotně, vyzařovala z nich pohoda, klid, vstřícnost.  Výhodou je 

přítomnost obou pí učitelek během celého dne, učitelka se může dětem více individuálně věnovat. 

 

2. Líbilo se mi respektovat přání dětí při jídle. Jídlo děti dojídaly, pokud něco neměly rády, tak alespoň 

ochutnaly. Toho bych chtěla postupně docílit i u našich dětí, aby si jídla více vážily a začaly jej dojídat. 

Děti zde nejsou tak vybíravé. 

 

3. Vzorně vedená portfolia, kdy méně znamená více. Je potřeba se více zamyslet, co tam patří a co 

ne. 

 

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

Rozdělit řízenou činnost na menší celky, nespěchat, práce ve skupinkách - větší prožitek. Např. pečení 

chleba. Vyvolávání dětí jejich jménem a řazení do vláčku (během celého dne). Vedení dětí 

k samostatnosti např. zapínání bundiček u těch nejmenších. Udržovat více pořádek, být důsledná. 

Výborná ukázka jak pracovat se skupinou předškoláků. Dobře promyšlen projekt „Chleba pro Afriku“, 

seznámení s příběhem „Sv. Martin“ v kostele pro veřejnost (průvod s lucerničkami rodičů a dětí). 

Zavést změnu při obědě, stanovení jiných pravidel. 

 

KONKRÉTNÍ PŘÍNOS PRO VAŠI ŠKOLKU, CO SE TÝKÁ POMŮCEK? 

Výroba plastelíny, barev, kresba Centropenem (úzká linie), pak malba barvami. Jednoduché pracovní 

listy, které vedou k rozvoji dítěte. Výroba lucerniček, návod – jak uplést ouško. Experimenty se 

semínky.  Nalepené popisky, kde co má být. Uspořádání hudebních nástrojů, využití přírodnin. Na 

zahradě – hra na koně – postroje, využití nafukovacích míčů. 

 

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

Výborný kolektiv. Rozdělení konkrétních činností, spolupráce pí učitelek, důslednost a vedení dětí 

k dodržování pravidel u obou pí učitelek. Klidné jednání s dětmi. 

 

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



Nejvíce na mě zapůsobilo, že zde lidé nikam nespěchají, že děti nejsou zahlcené ještě tolik technikou 

jako u nás. Při setkání s lidmi nás všichni zdravili, jako bychom sem patřily. Ochota a vstřícnost pí 

učitelek. Nádherná příroda!! 

 

NAPIŠ CCA VE DVOU VĚTÁCH „MOTTO“ SVÉHO POBYTU 

I když se sem už asi nevrátím, zážitky a vzpomínky na ty nejmilejší, krásu hor - mi už nikdo nevezme. 

Mám je uložené ve svém srdci. 

 

JAK BYS VYLEPŠILA ORGANIZACI POBYTU? 

Organizace perfektní, velmi milí lidé, ochotní, vstřícní. 


