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Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek 

                       č. 10 

               www.skolaprasek.cz         

 

 

 

Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy, 

je zde srpen - a to je (jak se stalo již zvykem) čas podělit se s Vámi o vše, co 

přinesl uplynulý školní rok – tentokrát 2017/2018. Samozřejmě ani v tomto čísle 

Zpravodaje nebude chybět příloha věnovaná odcházejícím páťákům. 

 

 

 

http://www.skolaprasek.cz/
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Granty a projekty 

Začínám touto kapitolou. Z mnoha důvodů. Jednak proto, že neustálá snaha o 

získávání financí z různých výzev a grantů přinesla naší škole v průběhu devíti let 

mého působení – ano, čas běží neúprosně (letos zde začínám desátý školní rok) 

pěkných pár milionů. Také proto, že si pokaždé říkám (a slibuji svým kolegyním), 

že už do žádné výzvy nepůjdu, neboť agenda je velice náročná (a co si budeme 

nalhávat – i nesmyslná) nejenom pro mne – ale i pro ně. Ovšem ve výsledku vždy, 

když najdu nějakou novou výzvu, začnu litovat peněz, které by nešly k nám do 

Prasku – a opět do ní vstoupím.  

Ale především začínám své povídání nezáživnou kapitolou proto, že jedna výzva 

(jejím oficiálním žadatelem je Obec Prasek) se stane milníkem prasecké školy. 

Tedy zde je přehled všech finančních prostředků, které plynuly, plynou a budou 

plynout do rozpočtu školy z jiných zdrojů, než z účtu Obce Prasek: 

 

 Již v minulém Zpravodaji jsem se Vám zmínila, že nám byla schválena žádost 

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001456. Byla na dva školní 

roky, tedy jsme ji v tomto uzavřeli. Projekt byl zaměřen na osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z 

mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s 

rodiči dětí a žáků. Získali jsme z něho 561 999,- (477 699,14 – 85% je z ESF a 

84 299, 86 – 15% je ze státního rozpočtu). Z těchto prostředků jsem mohla 

zaměstnat od září 2016 do dubna 2018 chůvu v MŠ pro dvouleté děti, hradila jsem 

z nich vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti matematické gramotnosti a práce 

s dvouletými dětmi, využila jsem je na nákup didaktických pomůcek, setkávání rodičů 

s odborníky – byla realizována setkání se speciálním pedagogem z PPP v Hradci 

Králové paní Mgr. Čermákovou v naší mateřské škole a výživovou poradkyní paní Mgr. 

Drobnou v jídelně ZŠ a MŠ (celkem 2x) a setkání s profesionální záchranářkou paní 

Janou Šustovou v MŠ i v ZŠ na téma první pomoci při selhání základních životních 

funkcí. Musím ale přiznat, že o tato setkávání nebyl z řad rodičů ani veřejnosti příliš 

velký zájem … 

 

 Zažádala jsem o pokračování výzvy uvedené výše – tentokrát pod registračním 

číslem:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009037 Šablony II - Zvýšení a zlepšení 

kvality výuky na ZŠ a MŠ Prasek a MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši  

1 052 878,00 Kč. Nyní pouze čekám, až prostředky doputují na účet. Budeme je 

využívat stejně jako ve výzvě předchozí. Opět je projekt nastaven na dva školní 

roky. 
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 Též byla schválena naše žádost o dotaci s názvem: “Podpora výuky plavání v 

základních školách“, kterou nám poskytl Krajský úřad Královéhradeckého kraje z 

rozvojového programu MŠMT "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 

2018 (II. etapa)", č. j. MŠMT - 21088/2017-64. 

Dotace byla určena na dopravu do plavecké školy. Její výše byla 20.000,-Kč. Dotaci 

jsme již vyčerpali a krajskému úřadu vyúčtovali. 

 

 dále nám byla schválena žádost o dotaci na realizaci projektu s názvem „Skládám, 

tvořím, tím se učím.“, evidovaného pod číslem 18SMVU1-0025, dotace je určena na 

účel: Polytechnická výchova a vzdělávání. Výše dotace je:  63 000,00 Kč – a tyto         

prostředky bude využívat pouze mateřská škola. Jsou z dotačního fondu 

Královéhradeckého kraje č. 18SMVU1-0025. Plánujeme nakoupit z nich do mateřské 

školy pomůcky, které budou děti vychovávat k manuální zručnosti a technickým 

dovednostem - např. ponky, svěráky, kladívka, šroubováky…tak doufám, že to naši 

broučkové z MŠ přežijí … Na peníze ještě čekáme. 

 

  

 Nadační fond Města Nový Bydžov schválil naši žádost a poskytl škole 5. 000,- Kč na 

nákup pomůcek pro Letní dětský tábor Fujavec, který působí pod hlavičkou školy – 

tentokrát se konal v obci Suté Břehy a opět pod vedením paní učitelky Kateřiny 

Horákové. Prostředky jsou již vyčerpány, Městu Nový Bydžov vyúčtovány. 

 

 Paní učitelka Jaroslava Tomášková zařídila a vzala si na starost projekt 

„Recyklohraní“ – vybírá od rodičů elektrospotřebiče (děkujeme, že je nosíte), 

zajišťuje jejich odvoz a za získané body získává pro školu spoustu her a pomůcek do 

školní družiny. 

 

 V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmínila o tom, že v únoru 2017 Obec Prasek 

podala žádost k získání dotace z Výzvy 47 Infrastruktura základních škol, kterou 

vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Částka měla být na 

přestavbu budovy základní školy. Měla vzniknout nástavba se dvěma kmenovými a 

dvěma odbornými učebnami, dole velká místnost pro společná setkávání (tělocvična) a 

mělo dojít k rekonstrukci rozvodů, podlah – a všeho, co již nahlodal zub času. Velice 

netrpělivě jsme očekávali výsledek. Rozhodnutí přišlo o půl roku později, než mělo – 

ale důležité je, že nám žádost byla schválena!!! Tedy jsme nyní šťastnými příjemci 

dotace. Rozpočet na celou přestavbu činí 16.900.000,- Kč (bez DPH) – z toho 90% 

nákladů hradí poskytovatel dotace, 10% jde z rozpočtu obce.  
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Možná někomu proběhne hlavou myšlenka, zda toto není investice zbytečná. Předně musím 

napsat, že si uvědomujeme (já i zřizovatel), že stavba nové budovy (např. v parčíku proti 

fotbalovému hřišti) propojená s MŠ by byla nejspíše i méně nákladná, mnohem praktičtější a 

organizačně pohodlnější. Nicméně se žádná podobná výzva v rozumném výhledu nerýsovala. 

Jistě, že takové výzvy budou – ale budou se týkat především satelitů, kde je situace 

zoufalá – a kde není hlavně co rekonstruovat. 

Současný stav žáků je více než příznivý, za to jsem velice vděčná. Ještě nějaký čas by 

měla křivka stoupat, ale počítejme s tím, že tomu tak nebude stále. Vše závisí na 

demografickém vývoji v Prasku, Kobylicích a Zdechovicích. Jednou bude prostě žáků 

dostatek, jindy naopak. Samozřejmě ve „slabších“ letech se můžeme snažit získávat žáky 

z jiných než spádových obcí – ale i tak je a bude zásadní demografická situace v Prasku a 

spádových obcích. Ale já pevně věřím, že prasečtí zvládnou i slabší léta a svoji školu si 

obhájí. Příkladem toho je fakt, že i v době socialismu, kdy většina obcí musela své školy 

zavřít, Prasek si ji dokázal uchránit – a to „klobouk dolů“. 

Vraťme se ale do přítomnosti. Pan ředitel Střední školy technické a řemeslné Mgr. Vladimír 

Blažej nám nabídl azyl po dobu rekonstrukce v jedné ze „svých“ budov na adrese 

Masarykovo náměstí 2 v Novém Bydžově. Smlouva o pronájmu mezi ZŠ a MŠ Prasek a 

Střední školou technickou a řemeslnou byla panem ředitelem Blažejem řádně zveřejněna 

v Registru smluv. Panu řediteli velice děkuji, že nám nechal všechny námi pronajímané 

prostory na své náklady krásně vymalovat – a my tak získáváme možnost během přestavby 

vyučovat ve více než důstojných podmínkách. 

V týdnu od 13. do 17. 8. proběhlo velké stěhování. Děkuji svým kolegyním ze ZŠ, že 

zanechaly dovolené a balily, balily a balily. Děkuji kolegyni Ivě Šoufkové z mateřské školy, 

že obětovala část své dovolené a přišla nám pomoci. Obrovský dík patří všem rodičům a 

občanům, kteří vyslyšeli mou naléhavou prosbu a pomohli nám vybavení školy vystěhovat. Bez 

nich bych musela oslovit stěhovací firmu, jejíž náklady jsou velmi vysoké a zatížily by tak 

výrazně rozpočet školy. Zvláštní poděkování patří hlavně mužské části pomocníků – nošení 

těžkých břemen do druhého patra a do kamionu jim muselo dát hodně zabrat. Tedy 

nejenom, že si všichni sáhli na dno svých sil, ale zároveň uchránili svou ochotou škole a 

potažmo obci nemalé prostředky. 

Děkuji paní Hamanové z Prasku, která nám sehnala popruhy na stěhování piana a poskytla 

nám fólii na zabalení interaktivní tabule. 

Velký dík patří též panu Zdeňku Tomáškovi, který nám uvolnil ke stěhování své kamiony a 

skladovací prostory v Chlumci nad Cidlinou. 

A co bude dál? Do 22. 8. 2018 do 16.00 se mohou hlásit firmy do výběrového řízení na 

realizaci přestavby. Pak už jen zbývá mít „šťastnou ruku“ při výběru a modlit se, aby vše 

dobře dopadlo. 

MMR nám byl oficiálně prodloužen termín realizace z 30. 6. 2019 na 19. 12. 2019. Přesto 

by bylo fajn, kdyby vybraná firma zvládla přestavbu maximálně do 31. 8. 2019 – uvidíme. 

Vrátím se ještě k nákladům. Pro rozpočet obce to bude finančně velice náročné období. 

Nemalé prostředky pohltí náklady na školní autobus. Navíc náklady na energie naší prasecké 

školy představovaly pouhou třetinu nákladů školy v Novém Bydžově – díky m2 a stáří budovy. 

Dále bude celý projekt administrativně velice složitý. Pro mne bude znamenat po kolaudaci 
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mnohé kroky, které musím splnit – a které plynou z podmínek výzvy, aby nedošlo k vracení 

peněz – ať se již toto týká Memoranda s okolními školami či žádosti o změnu kapacity 

budovy a zřizovatel bude muset dohlédnout na to, aby byly dodrženy veškeré termíny a celá 

stavba proběhla řádně dle dikce MMR.  

Ale vzhledem k cíli, který jistě stojí za to, musíme vše společnými silami zvládnout. 

 

Střípky z MŠ a ze ZŠ 

 Jak jsem avizovala v minulém čísle, investice do vybavení ZŠ jsme již žádné 

nerealizovali, neboť vzhledem k přestavbě budovy by to byly zbytečně vynaložené 

prostředky. Ovšem i tak jsme museli nemalé peníze oželet a to do různých 

kalamitních situací – především s odpady… 

 Velkou investici jsme provedli v MŠ, nechali jsme nainstalovat bezpečností prvky u 

obou vchodů dle současných požadavků na bezpečnost v mateřských školách. 

 V blízké době budou na zahradě mateřské školy nainstalovány nové herní prvky, 

které budou hrazeny z rozpočtu Obce Prasek. Myslím, že mateřská škola je již 

bezvadně vybavena a okolní MŠ nám ji mohou závidět. 

 Jistě jste si všimli, že naše webové stránky mají novou tvář. Dala jsem je předělat 

hlavně z toho důvodu, aby se správně zobrazovaly těm, kteří využívají chytré 

telefony. Připomínám, že se můžete na stránkách přihlásit k odběru novinek. Je to 

pohodlné z toho důvodu, že důležité věci Vám odesílám do e-mailů a Vám tak 

neunikne nic zásadního z dění ve škole.  

 V příštím školním roce plánuji získat grant od Královéhradeckého kraje na pořádání 

nepostupových přehlídek divadelních souborů základních škol, které by naše škola 

uskutečnila v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Chtěla bych, aby naše škola byla 

organizátorem těchto přehlídek, neboť v podstatě kromě Dětské scény (která již 

nyní je spíše přehlídkou ZUŠ) něco podobného v našem kraji chybí. 

 V příštím školním roce opět plánujeme pro rodiče a veřejnost uspořádat (pro velký 

úspěch předchozího) ples v Hospůdce u hřiště. Téma máme již vymyšlené (vymyslela 

ho Jaruška) – a bude opravdu na vysoké společenské úrovni … Nechte se překvapit… 

Pedagogický sbor – školní rok 2017/2018: 

        Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová 

         Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková 

         Učitelky MŠ:   Dagmar Reisová 

                                 Mgr. Yvona Nováková 

                                 Iva Šoufková, DiS 

(paní učitelka Mgr. Radka Beňáková čerpá rodičovskou dovolenou) 
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Chůva pro dvouleté děti: Naďa Zimová 

         Učitelky ZŠ:    Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Kateřina Horáková,   

         Mgr. Eva Kaprálová, Bc. Lucie Mauerová, Václav Tláskal 

        Asistent pedagoga: Bc. Adéla Hromádková 

   

         Učitelé ve ŠD:   Jaroslava Tomášková, Václav Tláskal 

 

Provozní zaměstnanci: 

        Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Magdaléna Gracová, pomocné 

kuchařky: Petra Pecharová (v ZŠ), Jana Holmanová (v MŠ)    

        Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová 

 

 

Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2017/2018: 

dramatický – divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva 

Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), divadelní přípravka (vedoucí Martina 

Holmanová), art-dílna (vedoucí Jaroslava Tomášková a Lucie Mauerová), bubenická dílna (vedoucí 

Václav Tláskal), judo (vedoucí Jaroslav Hnát), přírodovědný kroužek se základy mikroskopické 

techniky (vedoucí Jana Haltufová) 

…a nyní přehled všech akcí ZŠ, které ve školním roce 2017/2018 proběhly: 

  

 4. 9. 2017 – slavnostní zahájení školního roku za účasti pana starosty a 

předsedkyně SPOZ p. Nadi Zimové 

 7. 9. – společná třídní schůzka 

 17. 10. – program pro žáky 4. a 5. ročníku v rámci hodin přírodovědy „Do lesa 

s lesníkem“ – les v okolí Nového Bydžova s pracovníky lesní správy 

 19. 10. – konzultační odpoledne 

 11. 11. (sobota) – škola pořádala v Hospůdce u hřiště školní ples na téma „Ples 

příšer“ pro rodiče a veřejnost, hrála skupina Megaděs 

 14. 11. – proběhla pedagogická rada  

 30. 11. – v Hospůdce u hřiště pořádala škola vánoční výtvarnou dílnu pro veřejnost 

a rodiče s dětmi 

 5. 12. – navštívil nás čert a Mikuláš, děti dostaly balíčky 
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 7. 12. – povídání s panem farářem z Nového Bydžova o smyslu Vánoc 

 8. 12. – beseda s panem Petrem Čermákem o životě v Rusku – v rámci hodin vlastivědy 

 14. 12. - uskutečnil se tradiční vánoční koncert v kostele spojený se staročeským 

občerstvením a prodejními trhy před kostelem, na nichž si žáci prodávali vlastní 

výrobky z keramiky. Naším hostem byla kapela KP58. Zpívali též žáci a učitelé ZŠ 

a děti MŠ 

 5. 1. 2018 – začal plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové 

 16. 1. – konzultační odpoledne 

 22. 1. – pedagogická rada 

 31. 1. – Den, kdy se žáci celé školy učili sami, každý dostal seznam úkolů, které musel do 

určité doby splnit, úkoly byly zkontrolovány a vyhodnoceny, vyučující nebyli ve třídách 

 31. 1. – byl rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí 

 1. 2. – pronajali jsme si zimní stadion v Novém Bydžově – bruslila celá škola 

 10. 2. (sobota) – škola pořádala (již podruhé) lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi a 

veřejnost do Pasek nad Jizerou 

 27. 2. – Masopustní veselí, tematické hry, karneval – v rámci školní družiny 

 1. 3. – škola si pronajala zimní stadion v Novém Bydžově – bruslila celá škola 

 19. 3. – beseda se studenty stomatologie – tématem byla správná ústní hygiena  

 4. 4. – byl ukončen plavecký výcvik 

 11. a 12. 4. – proběhly zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 

 od 16. do 18. 4. – proběhlo testování žáků 3., 4. a 5. ročníku z matematiky, českého 

jazyka a ostatních studijních předpokladů, které si škola objednala u firmy Scio 

 25. 4.- žáci pátého ročníku si již tradičně v obci zasadili svoji lípu, aby jim 

navždy připomínala, že zde mají své kořeny…paní Naďa Zimová (předsedkyně 

SPOZu) společně s paní Uhrovou – zastupitelkou Obce Prasek připravily v nové 

kulturní místnosti (vedle knihovny) pro páťáky slavnostní raut – s bohatým 

občerstvením pro děti i rodiče a zakoupily jim jménem obce krásné knížky na 

památku, zajednaly pana Drábka, který dětem udělal diskotéku a zakoupily „balóny 

štěstí“, které si děti vypustily v parčíku před obecním úřadem. Moc jim děkujeme 

za krásné a nezapomenutelné odpoledne! 

  30. 4. – Čarodějnický den (od rána) – společná akce MŠ a ZŠ na hřišti ve Zdechovicích 

a v místním lese. Orientační závod se strašidelnými úkoly, hry, soutěže, opékání buřtů… 

 3. 5. – společná třídní schůzka – tématem bylo stěhování do budovy na adrese 

Masarykovo náměstí 2 v Novém Bydžově kvůli přestavbě školy, která bude probíhat po 

celý školní rok 2018/2019 

 11. 5. – návštěva kina CineStar v Hradci Králové – film v rámci hodin přírodovědy 

„Planeta Česko“ 

 16. 5. – školní výlet, cílem byl hrad Pecka + Lázně Bělohrad, kde si žáci opékali u rybníka 

Pardoubku buřty, z Pecky do LB šli žáci pěšky nádhernou přírodou 

 25. 5. – soutěž v anglickém jazyce v DDM v NB (vybraní žáci) 

 1. 6. – byli jsme pozváni „Klicperkou“ na již tradiční atletický čtyřboj (běh 60m, skok 

daleký, běh 300m, hod kriketovým míčkem) – jela celá škola v rámci Dne dětí 

 5. 6. – lehkoatletické přebory málotřídních škol v Chlumci nad Cidlinou 
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 12. 6. – postupové kolo v lehkoatletických přeborech málotřídních škol - v Hradci 

Králové v ZŠ Sever 

 18. 6. – pedagogická rada 

 Z 22. na 23. 6. (pátek, sobota) – proběhlo tradiční spaní ve škole se stezkou 

odvahy a programem – v letošním roce jsme vymysleli program na téma „Hoši od 

Bobří řeky“ 

 26. 6. - Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, 

kromě žáků navštěvujících divadelní soubor zde vystoupili i ti, kteří navštěvují 

hudební kroužky (kytaru, flétnu, bubenickou dílnu), zároveň proběhla v předsálí 

výstava žákovských výtvarných prací 

 28. 6. – zahradní slavnost pro rodiče s dětmi na rozloučení se školním rokem. Akce 

začala cyklistickým výjezdem a byla ukončena programem na hřišti ve 

Zdechovicích…krásné to bylo rozloučení  

 29. 6. proběhlo slavnostní rozdání vysvědčení a tradiční pochvalová burza, kde si žáci 

nakoupili za získané pochvaly věcné odměny… (nakoupili jsme je z utržených peněz 

z Divadelního večera) 

 15. 7. – 24. 7. 2018 – se uskutečnil náš letní dětský tábor Fujavec – letos byly místem 

tábora Suté Břehy 

 během letních prázdnin probíhá ve sloupenském zámku tradiční výstava žákovských 

prací, kde má svoji výstavku umístěnou i naše škola (otevřeno od 13.00 do 17.30 soboty, 

neděle) – téma naší výstavy: „Recyklací do ráje…“ 

 

             Program:  Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek – 26. červen 2018 

 1/ „Z Pohádky do pohádky“ – vystoupení dětí z MŠ – děti z naší mateřské školy okouzlily 

právem pod vedením svých učitelek (Renaty Hromádkové a Yvony Novákové)publikum 

na Mateřince 2018.  

 2/ Kroužek hry na flétnu pod vedením paní učitelky Martiny Holmanové – vystoupili tito 

žáci s umělými i lidovými skladbami: Ondřej Dúcký, Petr Drahokoupil, Týna Tichá, 

Vanessa Kubíková, Valentýna Stejskalová, Nela Bencsiková, Laura Wolfová, Nela 

Wolfová, Zuzana Marková, Nela Magdičová, Klaudie Beňáková, Anežka Ludvíková, 

Michal Solár, Karolína Novotná, Kamila Husarová, Kristýna Smolíková. 

 3/ „Žena na zabití“ – krátký příběh ze života. Hráli: Kamila Husarová, Filip Kluger, Natálie 

Verbitská, režie Eva Kaprálová 

 4/ „Vlk se sklerózou“ – podle Stanislavy Reschové upravila Eva Kaprálová, režie Eva 

Kaprálová, světla Martina Holmanová, kostýmy Jana Haltufová, hráli: Klára Pozlerová, 

Nela Bencsiková, Adam Ledvinka. 

 5/  „Nedorozumění“ – pidikrátká scénka ze života, hráli: Filip Kluger, Natálie Verbitská, 

režie Eva Kaprálová 

 6/ Vystoupení bubenické dílny pod vedením pana učitele Václava Tláskala – bubnovali 

tito žáci: Natálie Novotná, Lucie Dvořáková, Matěj Gloza, Laura Wolfová, Nela Wolfová, 

Klára Pozlerová, Petr Drahokoupil, Valentýna Stejskalová, Zuzana Marková, Natálie 
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Rovenská, Nela Magdičová, Týna Tichá, Filip Tomášek, Michal Solár. Vybubnovali tyto 

písně: „Hvězdička“, „Travička zelená“, „ Já jsem z Kutné Hory“… 

 7/ „Manžel intelektuál“ – krátká scénka ze života, hráli: Kamila Husarová, Filip Kluger, 

režie Eva Kaprálová 

 8/ „Kdo chce víc, nemá nic“ – podle Stanislavy Reschové upravila Eva Kaprálová, režie 

Eva Kaprálová, světla Martina Holmanová, rekvizity, kostýmy Jana Haltufová, hráli: Nela 

Wolfová, Michal Solár, Albert Bolger, Filip Tomášek, Klaudie Beňáková, Lucie Vlasáková, 

Karolína Novotná, Nela Magdičová, Karolína Šimůnková, Nela Bencsiková, Adam 

Ledvinka, Klára Pozlerová. 

 9/ Vystoupení žáků navštěvujících hru na kytaru pod vedením Evy Kaprálové – hrály 

Karolína Novotná a Kristýna Smolíková, pěvecký doprovod zajistili žáci čtvrtého a pátého 

ročníku. Diváci si poslechli tyto skladby: To ta Hel´pa, Pískající cikán, Týnom tánom, U Tří 

louží, Hráz. 

 10/ Nedělní chvilka poezie – vystoupili mladší žáci ze souboru Třesky plesky – „Samí 

známí“ – autor Emanuel Frynta – recitovali: Klára Pozlerová, Karolína Novotná, Karolína 

Šimůnková, Michal Solár, Lucie Vlasáková, Albert Bolger, Nela Bencsiková…, režie Eva 

Kaprálová 

 11/ „O Blbé holčičce a zelené žábě“ – podle Stanislavy Reschové upravila Eva Kaprálová, 

režie Eva Kaprálová, zvuk a světla Martina Holmanová, hrály: Valentýna Stejskalová a 

Laura Wolfová. 

                                  
 
 
 
 

A nyní mi dovolte, abych závěrečnou část Zpravodaje věnovala žákům pátého ročníku, kteří již od 
září 2018 nastoupí docházku v Základní škole V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově… 
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Černá Nicol: 

Nikolka k nám přišla jako blonďatý, kudrnatý andílek. Již od první třídy byla ovšem velice nedůvěřivá a 

charakterizovala ji kamenná tvář. Vždy si udržovala jistý odstup. Její podezíravost charakterizuje 

příhoda, o kterou se musím podělit. Doufám, že mi to Nikolka promine, ale my se jí smějeme 

doposud a Nikolčina slova se stala „hláškou“ roku. To byla v první třídě. Obědvala u stolu s paní 

učitelkou Jaruškou a já jsem přišla na oběd později. Nějak jsem si zapomněla vzít polévku …a 

nechala jsem si nandat rovnou druhé jídlo. A protože Nikolce neuniklo nikdy nic, všimla si toho a 

informovala Jarušku: „Ředitelka neměla polévku!“ Jaruška je velice loajální člověk a pokusila se mě 

chránit slovy: „Víš, Nikolko, paní ředitelka už tu jednou byla, snědla polévku, musela jít něco vyřešit a 

teď si jde jenom pro druhé jídlo.“ Nikolka si dle slov Jarušky posunula brýle na špičku nosu, podívala 

se na Jarušku a s vážnou tváří prohlásila: „Jen jestli ředitelka nekecá!“   

Je to velmi chytrá holčička, kterou jistá podezíravost k okolí provází stále. Nikolce neschází „zdravý 

selský rozum“, což je pro úspěšný život velmi důležité. Je to bojovnice, nebojí se bojovat za druhé, 

zvláště když usoudí, že jim je ubližováno. Je to ten typ člověka, který řekne narovinu, co si myslí a 

rozhodně nejde s davem. Takových lidí je třeba si vážit. Pokud Nikolku někdo získá za přítele, bude 

mít veliké štěstí. Nikolko, pracuj na sobě, nikdy nepolev. Svůj život máš ve vlastních rukou, jaký si ho 

uděláš, takový ho máš (jak zní v jedné písni). Jistá obezřetnost ve vztazích s okolím není rozhodně na 

škodu. Využij toho v životě a obklop se kamarády a přáteli, kteří Tě budou posouvat dál…dál za Tvými 

sny. Míváš snahu být za každou cenu v opozici – dej někdy šanci druhým, aby Tě přesvědčili, že to 

není vždy nutné… (někdy ale určitě ano – najdi tu správnou mez)… 

Přeji Ti krásný život. Bude se nám všem po Tobě moc stýskat!   

 

 

Husarová Kamila: 

Kami je velice sebevědomá dívka, která zdědila hudební vlohy. Má smysl pro rytmus a skvěle 

intonuje. Je též výraznou oporou divadelního souboru a já doufám, že ji tento zájem v budoucnu 

neopustí.  

Vzhledem k tomu, že má velkou dávku ctižádostivosti, věřím, že se v životě skvěle uplatní. Nemám o 

ni strach, protože touha být úspěšná je u ní silná a nedovolí Kamče polevit.  

Kami, pamatuj si, že člověk žije jenom jeden život a měl by si ho proto užít naplno. Neměl by se starat 

o životy a věci druhých, aby mu právě neunikla podstata a krása jeho vlastního života. Pamatuj na má 

slova: „O druhé je třeba starat se jenom tehdy, když potřebují naši pomoc…“ 

Věřím, že se s Tebou neloučím a budeme se nadále potkávat v divadelním souboru. 

Drž se v nové škole. Bude se nám stýskat! 
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Jurečková Eliška: 

Elišku si pamatuji již od školky, kdy jsem tam docházela na dramaťák. To vám byla tak neposedná 

holčička. Vzpomínám na jednu příhodu. Měli jsme v tělocvičně mateřské školy dramaťáček a na stěně 

visely obrázky zimní krajiny. Zima byla znázorněna tak, že na stromy a domy děti nalepily vatu. Hráli 

jsme nějakou hru a najednou můj zrak spočinul na obrázcích. Já s hrůzou zjistila, že ze zimní krajinky 

se během chvíle stala podzimní – všechen sníh zmizel. Zato Eliška měla pusu naducanou jako syslík – 

hádejte čím asi… Jenom jsem nechápala, jak to mohla tak rychle a nepozorovaně zvládnout… 

Taková malá vnitřní neposednost Elišku provází doposud.  

Eli má skvělou povahu a rodiče na ni mohou být pyšní. Je nekonfliktní, nepomlouvá, je skromná, 

ochotná. Má výrazné ochranitelské sklony. Je takovou bojovnicí za spravedlnost. Navíc je nadaná 

výtvarnice, muzikantka i sportovkyně. Kdybych byla sudičkou a měla tu moc, předurčila bych Elišce 

dráhu paní učitelky v mateřské škole. 

Eliško, zůstaň taková, jaká jsi. Moc nelajdač a občas si pouklízej prostor kolem sebe, aby ses v něm 

neztratila  (ale zase ne moc, nic se nemá přehánět)… 

Slib mi, že se budeš věnovat kreslení – pokud ano, ještě o Tobě uslyšíme. A taky se věnuj zpívání – 

máš překrásný hlas!!! Přeji Ti mnoho štěstí. 

Budeš nám všem moc chybět! 

 

Kluger Filip: 

Jistě jste si všimli, že děti uvádím dle abecedy. Ale Filipa nyní musím přeskočit, přestože je na řadě.  

Vzhledem k tomu, že byl v ročníku jediným mužským elementem, měly jsme s holkami takovou 

hlášku: „…a teď borec nakonec…“  

Tedy si ještě počkejte… 

 

Smolíková Kristýna: 

Naše Kiki je tichá, nenápadná dívenka. Přišla mezi nás až ve druhém ročníku, ale hned si nás svojí 

mírnou, nekonfliktní povahou získala.  Na Kiki může být maminka také právem pyšná. Není hádavá, 

stará se o své věci, nezávidí, nepomlouvá, je skromná, samostatná…v případě sporu raději ustoupí. 

Vždy je slušná a ví, co se patří. I když často působí posmutněle, má ráda legraci. Kiki je dobrá 

muzikantka. Hraje krásně na flétnu, letos začala chodit na kytaru a učinila veliké pokroky. Jsem moc 

ráda, že se v naší škole v nějaké aktivitě našla. Hudba je krásný koníček a já pevně věřím, že Kristýnce 

zůstane. Ale pozor! Kristýnka je také sportovkyně – skvěle lyžuje a miluje koně. Kiki, přeji Ti, aby ses 

v životě dobře uplatnila. Aby sis našla profesi, která Tě bude uspokojovat. Pamatuj, že ne vždy je 

dobré ustupovat. Někdy si musíš také „dupnout“. Jsi krásná a šikovná holčička – tedy nemáš důvod si 

nevěřit! 

Sama víš, že někdy v povinnostech trochu „zalajdáš“…ale konec konců – kdo ne? Jenom si dej pozor, 

aby to nebylo moc často. Jenom tak budeš pro své okolí důvěryhodná. 

Jsem moc ráda, že jsem Tě poznala. Budeš nám všem moc chybět! 
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Verbitská Natálie: 

Natálku si pamatuji již z mateřské školy jako nádhernou blonďatou roztomilou princezničku. Natálka 

je duše čistá a nezištná. Je velice otevřená a věřím, že by nikoho nedokázala podvést.  Také je velice 

důvěřivá. Je nekonfliktní, nezávidí. Vždy byla na straně slabších a nikdy jsem si nevšimla, že by se 

někomu posmívala. Je velice ochotná a milá. Také je to parádnice a má ráda lesklé věci (to mi někoho 

připomíná…že by sebe? ). Je to též slečna velice skromná, nenáročná a samostatná.  Natálka je také 

dobrá herečka. Když se „zapře“ a naučí se scénář, dokáže se skvěle vžít do rolí. Je to také dívka 

s bystrým úsudkem. Ovšem musím říci, že si našla v poslední době zvláštní pózu, ve které hraje 

takovou „hloupou blondýnu“… Ale Natálko, my se Tebou ošálit nenechali. Víme, že jsi chytrá – proto 

máš také vyznamenání. Sama o sobě jsi velice zajímavá dívka a nemusíš se schovávat za žádné hry. 

Zapomeň na ně! Když budeš chtít, dotáhneš to v životě daleko. Jenom se musíš někdy zatnout i přes 

to, že se Ti zrovna nechce. Já Ti věřím a jsem si jistá, že o Tobě ještě v budoucnu uslyšíme. Jsi 

talentovaná herečka a já doufám, že se budeme i nadále vídat v divadelním souboru. Věř ve svoji 

jedinečnost. Já v ni věřím. Přeji Ti, abys měla krásný a šťastný život. Jak říkám…jsi jedinečná – proto 

po Tobě ve škole zbyde prázdné místo… 

Vlasáková Lucie: 

Lucinka je nenápadná tichá dívka. Od malička si ji pamatuji jako holčičku s vážným výrazem. Luci 

nedává příliš najevo své emoce. Možná je to pro život dobře, když není člověk na první pohled 

čitelný. Ovšem zvláštní je jedna věc. Lucka navštěvuje divadelní soubor a jeviště na ni působí jako 

droga. V momentě, když hraje nějakou roli, rozzáří se jí oči, její výraz a dikce jsou k nepoznání od 

reality. Najednou dokáže křičet, mít výraznou mimiku…a tomu, čemu se brání v běžném životě, nechá 

volný průběh na jevišti. Na jevišti je to někdo úplně jiný.  

Lucka je také skvělá výtvarnice – navštěvuje ZUŠ v Novém Bydžově, která ji úžasně rozvíjí.  A aby toho 

nebylo málo, Luci nám také získává medaile na různých závodech v běhu. Což již nyní pomine – a což 

mě mrzí. Je velice všestranná. Lucko, vidíš, co vše dokážeš. To je důvod k tomu, aby sis více věřila. 

Nikdy se nenech nikým ovládat. Vždy konej tak, jak Ti velí Tvůj vlastní rozum. Jsi bezvadná holčička a 

vše máš jenom ve svých rukou. Hledej si přátele, s nimiž se cítíš dobře za všech okolností a s nimiž 

nemusíš soupeřit. Každý člověk by o sobě měl zdravě pochybovat – ale také si zdravě věřit. Věřím, že 

se budeme vídat nadále v divadelním souboru.  

Ať se Ti v nové škole daří. Budeš nám chybět! 

…a teď… borec na konec... 

Kluger Filip 

Fíla byl vždy takový „tulák po hvězdách“, který navštívil Zemi jenom v době přestávky … Ani nevím, 

zda ví, že jsem ho učila? Někdy se ho na to musím zeptat. Filip si žije svůj vlastní krásný svět a někdy 

mu ho naruší ta hloupá nudná škola…to by mělo být trestné… 

A nyní vážně. Filip je velice chytrý kluk, který je navíc manuálně zručný. To je kombinace, která mu 

jistě přinese v jeho dospělém životě prosperitu (holky,  pozorně čtěte!). Dokáže vymyslet takové 

zlepšováky, že se člověk nestačí divit. 

Vzpomínám na příhodu – to byl v první třídě. Stál na zastávce (nosil takovou kapsičku na krk, kde měl 
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průkazku, peníze na autobus a zřejmě i klíče). Jaruška ho již vypravila na zastávku. Za chvíli za mnou 

přiběhl, že mu kapsička „omylem“ spadla do tújí u zastávky. Já ji neviděla, proto nastoupila Jiřinka 

Pecharová alias teta se štaflemi, že mu ji najde…marně. Byla zapadlá někde hluboko. Dávala jsem mu 

peníze, že kapsičku najdeme v klidu druhý den, ale on trval na tom, že to nejde, že by doma dostal 

(rodiče prominou ). Tedy Jiřinka povolala dědu, který ochotně přijel a po nějaké té hodině kapsičku 

v tújích objevil. Fílova původní verze, že mu tam spadla omylem, se mi příliš nezdála, tedy jsem trvala 

na řádném vysvětlení. A toho se mi také dostalo. Nad tújemi spatřil roj komárů, který se pokoušel 

kapsičkou „sestřelit“ (jak sám uvedl). A ponaučení pro nás - prostě v životě člověka jsou věci důležité 

a nedůležité…a sestřelit roj komárů kapsičkou patří rozhodně mezi věci důležité !  

Fíla je také můj dlouholetý divadelní herec. A opravdu šikovný. Věřím, že se budeme na divadle i 

nadále setkávat. Myslím, že kromě toho, že je velice manuálně zručný, se našel i v této oblasti. Já 

nemám o Filipa strach. Protože schopnosti, které mu byly do vínku dány, jsou v současné společnosti 

přímo nepostradatelné. Tak je, Filipe, velmi dobře využij. Přeji Ti krásný a šťastný život. V nové škole 

to zvládni, jak nejlépe to půjde a občas si na nás vzpomeň, protože my na Tebe rozhodně 

nezapomeneme!   

 

 
Naši páťáci: (zleva) Kristýna Smolíková, Lucie Vlasáková, Natálie Verbitská, Filip Kluger (borec uprostřed), Eliška 

Jurečková, Kamila Husarová, Nicol Černá 
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Stěhování školy. Na fotografii paní Petra Pecharová a pan Pavel Trutnovský 

 
Vystoupení kapely KP58 – koncert v kostele, prosinec 2017 
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Výzdoba Hospůdky u hřiště na Ples příšer 

 

 

Vážení rodiče, občané, přátelé školy, 

velice si cením přízně, které se nám od Vás dostává. Přeji Vám krásný zbytek léta a těším se na vzájemné 

setkávání při akcích, které škola uspořádá.  

Chtěla bych ještě poděkovat našim štědrým sponzorům: panu Ing. Josefu Tomáškovi z Rolnické a.s. Králíky, paní 

Aleně Cejnarové a panu Davidu Cejnarovi z Prasku, panu Zdeňku Tomáškovi z Prasku (Mezinárodní kamionová 

doprava a. s.), paní Janě Kubíkové z Prasku a paní Ing. Miloslavě Rosůlkové z Kobylic. Nesmírně si Vaší finanční 

pomoci vážím. 

Také moc děkuji zastupitelům Obce Prasek a panu starostovi Jaroslavu Myškovi za jejich pochopení, které 

směrem k nám projevují. Vždy s Vámi byla skvělá spolupráce!  

A nyní již předávám slovo paní vedoucí učitelce naší mateřské školy, která Vás podrobně provede školním 

rokem 2017/2018 v MŠ. 

 

 

Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka ZŠ a MŠ Prasek 
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   Zpravodaj  z mateřské školy     

                                             2017/2018                                                                                                                                                                                                                          

 

Vážení rodiče, milí občané, 

školní rok se překulil a my se opět setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje.  
Je tak mojí milou povinností, seznámit Vás s událostmi, které se během roku udály, 
ráda bych se také věnovala našim předškoláčkům, kteří naši mateřskou školu opouští 
a odchází po prázdninách do školy. V krátkosti se také zmíním, jak se nám podařilo 
vylepšit podmínky pro práci s dětmi, a na co se v příštím školním roce těšíme    
Naši bohatou fotogalerii a videogalerii, včetně podrobnějších informací získáte na 
našich stránkách  www.skolaprasek.cz 
Ráda bych Vám prostřednictvím našeho zpravodaje přiblížila 
akce, které byly zejména z pohledu dětí nejpovedenější.  
 
Úvodem… 

Školní rok začal v pondělí 4. září 2017.  

Do krásně uklizených a vyzdobených tříd nastoupily děti po prázdninách odpočaté a 

plné nadějí, co je letos v mateřské škole čeká. Těšily se na nové a stávající kamarády, 

na hračky, výlety a překvapení, kterých bylo po celý školní rok opravdu mnoho.  

V mateřské škole je uvítaly paní učitelky Renata Hromádková, Iva Šoufková, Dáša 

Reisová a Yvona Nováková, chůva Naďa Zimová a asistentka Adéla Hromádková. Na 

pořádek dohlížela teta Maria Plodrová a o plná bříška se dětem staraly naše kuchařky 

paní Zlata Joštová, Jana Magdalena Grácová a Jana Holmanová. Na začátku školního 

roku došlo v MŠ k malé personální změně, na místo paní učitelky Radky Beňákové 

(která je t. č. na MD), nastoupila paní učitelka Iva Šoufková. 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo MŠ celkem 47 dětí.  S dětmi jsme pracovaly 

dle vlastního školního vzdělávacího programu, který upravujeme pro děti podle 

potřeby tak, aby byl pro ně něčím novým, zajímavým a neustále poutavým. Snažíme se 

výuku přizpůsobovat jejich aktuálním potřebám,  dění v obci a také tradicím. Snažíme 

se co nejvíce spolupracovat s rodiči, se základní školou, s ostatními MŠ v okolí, a 

hlavně začlenit se do života v obci.  

Ráda bych se zmínila podrobněji také o spolupráci s rodiči, která je nedílnou součástí 

chodu naší školky. Snažíme se, co nejlépe a hlavně Vás včas informovat o dění v MŠ, 

http://www.skolaprasek.cz/
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jsou k dispozici nástěnky v šatnách, ale také zasíláme informace elektronicky. Děti 

se souhlasem rodičů pravidelně na akcích  fotografujeme a vkládáme na naše stránky.  

Ráda bych touto cestou poděkovala Vám rodičům, kteří nás také sponzorují drobnými 

dary: např. papíry na kreslení, sladkostmi a občerstvením na akce pro děti. Ale i těm, 

kteří nám pomáháte při organizování našich akcí, velmi si vážíme Vaší pomoci. Akce 

pořádané pro rodiče s dětmi jsou oblíbené, rodiči a veřejností velmi navštěvované a 

jsme za to velmi rády (např. dílny pro rodiče, Bubákoviny, zahradní slavnost na počest 

předškoláků)  

Spolupracujeme úzce se ZŠ, jsme součástí jednoho subjektu, proto základní škola není 

pro děti z mateřské školy vůbec místem neznámým. Budovu ZŠ v průběhu školního 

roku často s dětmi navštěvujeme. Společně plánujeme některé akce pro rodiče a 

veřejnost (divadelní večer ZŠ a MŠ, ples, vánoční koncert v kostele, akce pro děti.)  

Děti využívají nabídku celé řady kroužků:                            

   V aerobiku se děti seznamují se základními pohybovými dovednostmi, naučí se 
sladit pohyb se zpěvem a hudbou, některé dovednosti využijí i na přehlídce 
vystoupení dětí mateřských škol s názvem Novobydžovská Mateřinka  

 V dramatickém kroužku se učí rozvíjet řečové a komunikační dovednosti, 
učí se postupně přednesu na jevišti 

 Na angličtině si hrají a zpívají, zároveň se však seznamují se základy cizího 
jazyka 

 V tanečním kroužku je každý, kdo má rád pohyb, výstupem kroužku bylo 
letos taneční vystoupení s májkou na zahradní slavnosti  

   Prostřednictvím juda si děti rozvíjí tělesnou zdatnost, učí se sebeovládání  
 V kroužku„ Na slovíčko“ rozvíjíme slovní zásobu a odstraňujeme s dětmi drobné 

vady výslovnosti 
  V kroužku s názvem Předškoláček připravujeme děti na vstup do ZŠ, 

individuálně se věnujeme především dětem s odkladem školní docházky 
 

 Na plaveckou průpravu se každoročně těšíme, letos probíhala opět v plavecké škole 
v Hořicích v Podkrkonoší. Děti se naučily zbavit strachu z vody, a navíc si osvojily základy 

plavecké výuky 
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Kromě toho nabízí mateřské škola dětem celou řadu akcí, některé z nich i pro rodiče 

s dětmi 

 

 

 

 

 

Přehled akcí mateřské školy za školní rok 2017/2018 

 

ZÁŘÍ Zahájení plavecké výuky 
 Polodenní výlet do lesa spojený s poznáváním 

přírody 
 Výlet vlakem do Nové Paky 

ŘÍJEN Drakiáda 
 Návštěva prvňáčků v ZŠ 
 Pohádka „Kočka Micka“ 
 Cvičená zvířátka v MŠ 
 „Bubákoviny“ odpolední program pro rodiče s dětmi 

na zahradě MŠ  
LISTOPAD Příprava na advent, vánočního zdobení mateřské 

školy 
 Návštěva v první třídě 
 Pohádka v MŠ 

PROSINEC Mikulášská nadílka se studenty ze střední pedagogické 
školy  

 Vánoční vystoupení pro rodiče s prodejními trhy 
dětí  

 Vánoční nadílka pod stromeček 
 

 Vystoupení dětí „Koncert v kostele"+ prodejní trhy našich 
dětí 

 Tři králové (akce v MŠ) 
LEDEN Malá technická univerzita 

ÚNOR Maškarní karneval 
  

BŘEZEN Vynášení „MORANY“, vítání jara 
 Soutěž „Mateřinka" v Novém Bydžově (přehlídka 

pódiových vystoupení dětí MŠ v Jiráskově divadle) třída 
Sluníček  

  

Duben Jarní dílna pro rodiče s dětmi 
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 Den s policií – dopravní den 

 Velikonoční svátky- zdobení 
 

 Oslava „DEN ZEMĚ“-  výlet po naučné stezce v lese 
spojený s ekologickým programem 

 Slet čarodějnic v MŠ – dopoledne plné zábavy 
společně se ZŠ  

KVĚTEN „ Maminčin den ‘‘ tentokrát u Koťátek  

 Školní výlet s názvem „Zábavný tělocvik v Tonze“ 
 Divadelní pohádka v MŠ   
 Přednáška pro rodiče na téma „Zdravá výživa a 

stolování „  
 „Pohádkový les“ ve Zdechovicích 

ČERVEN Kurz pro rodiče „První pomoc“ 
 Dětská olympiáda v N. Bydžově pro předškoláky 
 Noční školka  
 Výlet do ZOO ve Dvoře Králové 

 Zahradní slavnost, šerpování předškoláků 
 

                                                                                   
A proto bych vás ráda blíže seznámila s některými z nich, dost možná s těmi 

nejpovedenějšími. 
 
 

 
 

 

Tak například …„Bubákoviny" 
 
letos jsme pro děti a rodiče připravili podvečerní program. Na zahradě se začalo 
stmívat, všechny dýně postupně začaly otvírat své 
strašidelné oči (některé se smály, jiné vůbec ne a ty 
nejstrašidelnější dýně byly jako vždy největší). Tmy bylo všude 
tolik, že by se strašidelná atmosféra dala krájet. Nezbývalo, 
než rozsvítit poslední vydlabané dýně, pověsit strašidýlka 
a podzimní slavnost mohla začít. Děti byly statečné při 
prolézání pavoučí sítí, odvážely dýně na kolečku, zdolávaly 
čarodějný hrad plný oblud, snažily se naházet správný počet 
míčků do bublákovy tlamy, takže vylovit pavoučka v nádobě 
plné slizu byla nakonec úplná hračka  Počasí nám vyšlo, takže bramboru upečenou 
za tmy v popelu, nakonec ochutnali úplně všichni: „To byla ale dobrota“  
 
 
 
 

Děti nakonec nejvíce ocenily vyzdobenou zahradu plnou lampiónů a dýňových 
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strašidýlek. A kdo si prošel zahradu úplně celou, a nic nezapomněl, dostal ještě 
perníkového bubáčka a diplom na cestu domů. Co na tom, že pomáhali maminky i 

taťkové  
 

 
 
 

 

 

Je to ta paní učitelka Dáša?  

  Vánoční akademie letos probíhala ve třídě Sluníček. Nejprve vystoupily děti ze třídy 

Koťátek se svým pásmem pod vedením paní učitelky Ivy a Dáši, no a teta (čertice Naďa) 

se zapálením sobě vlastním prodávala výrobky našich malých čertíků.   

Za vybrané finanční prostředky z čertí tržnice, jsme dětem zapůjčili na celý den dva 

skákací hrady. 

Děkujeme  
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 Akademie pokračovala hudebně dramatickým pásmem dětí ze Sluníček s názvem „ O 
vánoční hvězdě “ Poté následovala dramatizace pohádky „ O zajíčkovi a lišce“. Všichni 

jsme nakonec společně poseděli nad vánočním cukrovím a načerpali při poslechu 
koled trochu té blížící se vánoční atmosféry. 
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                              Mikulášská se studenty (Sluníčka + Koťátka) 
 
 
 

                                                               Vánoční koncert v kostele     
 
 

 
Se svým vánočním 

vystoupením přispěly i letos 
děti ze třídy Sluníček. 

Vánoční atmosféra v kostele 
byla i letos magická, a 
občerstvení od našich 

šikovných kuchařek před 
kostelem určitě chutnalo 

všem  
 
 

                                     
                             
K našemu vystoupení do kostela každoročně kostýmy neodmyslitelně patří, a tak každý 

rok přemýšlíme, jak se zase oblékneme.   Staročeské oblečení tu již bylo, za andílky 
jsme byli také?  A najednou byl nápad na světě! Připravit šicí stroj, nabrousit nůžky a 

pustit se do práce. S výrobou kostýmů pomáhají ve školce opravdu všichni. 
Že nám to ale slušelo?      

 
 

Novobydžovská Mateřinka 2018 
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Po usilovném měsíci nacvičování, zkoušení a příprav se v březnu naše mateřská 

škola představila na místním oblastním kole Festivalu mateřských škol Mateřinka 2018 
v Jiráskově divadle s hudebně dramatickým projektem „ Pojďte s námi za pohádkou“. 

Při vytváření této choreografie jsme se zaměřily zejména na to, aby se nám 
s dětmi podařilo vytvořit pohádkový svět, který je dětem nejbližší a s napětím jsme 

pozorovaly, zda trochu té strhující atmosféry přeneseme nejen na maminky a tatínky, 
ale potažmo na celé publikum. Děti vše ztvárnily věrohodně, přitom však neztratily 

svoji dětskou tvář. Já i moje kolegyně, jsme sledovaly se zatajeným dechem za oponou, 
jak se dětem vystoupení povede.  

 Není krásnější pocit, než pozorovat nadšení, rozzářené oči plné očekávání a 
radost, kterou dětem přinesla tato příležitost reprezentovat naší školku a není pochyb 
o tom, že se tohoto nelehkého úkolu zhostily s plným nasazením a pílí, a proto mé velké 
poděkování patří právě dětem. Rozhodně nepřeháním, když řeknu, že nás to s dětmi 
prostě baví.  

Nakonec přišla doba, kdy je potřeba popřát dětem hodně úspěchů ve škole a 
poděkovat jim, za to, že byly tak skvělé.  Hodně štěstí ve škole, děti! 

 

Zahradní slavnost    
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Dne 21. června proběhla na zahradě naší mateřské školy „Zahradní slavnost“, která 
byla spojena s tradičním slavnostním šerpováním  předškoláků. A aby se zahradní 
slavnost zdařila a všechny děti i hosté byli spokojeni, bylo třeba se na takovou akci 
důkladně připravit. 

Již od samého rána, po příchodu do MŠ, děti zvědavě nakukovaly na zahradu 
„Copak se to tam asi děje?“ Nakonec se po svačině dočkaly, světe, div se, na zahradě 
vyrostly dva skákací hrady. Všem bylo jasné, že dnešní den nezačíná vůbec špatně. 
Některé děti pomáhaly s výzdobou zahrady, jiné se vyřádily na skákacích hradech a 
jiných sportovních aktivitách.  V poledne jsme se odebrali na oběd a uložili děti ke 
krátkému odpočinku, aby nabraly síly na odpoledne, kdy celý program pokračoval. 
Kolem třetí hodiny přicházeli rodiče, prarodiče a sourozenci dětí, aby společně strávili 
příjemné odpoledne. Pro děti i rodiče bylo připraveno občerstvení, kdo chtěl, dal si 
výbornou točenou zmrzlinu. O krásný program plný písniček se postarala nám známá 
a dětmi velmi oblíbená zpěvačka, paní Lída Helligerová. Svým milým vystoupením 
potěšil i taneční kroužek pod vedením paní učitelky Dáši Reisové. Co na tom, že se 
zatáhla obloha a začalo pršet. Stačil malý organizační přesun ze zahrady do třídy, 
šerpy, dětský sekt a dort byly připraveny, a šlo se šerpovat! Nakonec ukápla i nějaká ta 
slzička, ale to k loučení asi patří, hodně štěstí ve škole, děti!!! 

Na závěr bych ráda poděkovala všem za pomoc při organizování této akce, jmenovitě:  

Obci Prasek (panu J. Myškovi, paní N. Zimové a paní J. Uhrové), panu J. Pozlerovi, 
skupině Metropolis, paní S. Chlumecké, paní L. Hradické, a mým kolegyním z mateřské 

školy. Děkuji 
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Předškoláci 2018 

Nikolka Bezvodová    

je holčička, které je všude plno, je činorodá, veselá a 
temperamentní. Zároveň je velmi otevřená, bystrá a není 
lehké ji něčím doběhnout. Vyniká zejména svým 
organizačním talentem, o kterém nás mnohokrát 

přesvědčila při vymýšlení různých aktivit pro své kamarády.  Na pustý ostrov by si 
vzala mapu, luk a meč.  Kromě toho ovládá judo, tak to vypadá, že o ní v budoucnu ještě 
určitě uslyšíme. Nejraději si hraje s Barunkou 
 
 
 

Adélka Čížková   
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 je milý smíšek, který nezkazí žádnou legraci, a proto je každý v její společnosti rád. Je to 

velká tanečnice, ráda zpívá a kreslí. Oblíbila si kroužek aerobiku, tanečky a různé pohybové 

aktivity, navíc je velká parádnice. Na pustý ostrov by si vzala oblečení, jídlo a pití, sponky a 

gumičky.  Moc se těší do školy, protože se těší na nakupování v bufetu  Chce být kadeřnicí 

a dělat všem maminkám krásné účesy.  Nejraději si hraje s Kájou. 

 

 

 
 

 

Tomášek Framberg   

rád maluje obrázky traktorů a jinou zemědělskou techniku- Umí 

podrobně a se zaujetím vyprávět o lese a o zvířátkách, které v 

něm žijí.  Nejraději ze všeho staví na koberci se svými kamarády. 

Na otázku čím by chtěl být, nám odpověděl: „Chtěl bych dělat 

domácí péči, jako moje maminka, ta totiž pomáhá lidem“ Na pustý 

ostrov by si vzal jídlo a pití, hlavně příbor a Danečka.  

 

 Daneček Hartman  

je milý kluk, který pro svoji veselou povahu získal srdce nás 

všech. Je citlivý, optimisticky, upřímný. Velmi se těší do školy, 

má smysl pro zodpovědnost.  Je to bezva kluk, který nezkazí 

žádnou legraci, miluje jakoukoliv práci, je manuálně zručný, 

navíc je skvělý kamarád. Nejraději si hraje s Tomáškem, chce 

být vojákem a již teď se na tuto životní dráhu připravuje. Chce 

jezdit vojenským tankem, střílet pistolí a pomáhat všem lidem.  

Moc se těší do školy, nemůže se totiž dočkat, až bude umět psát.  

 
 

Terezka Hladíková  

 ušla v naší školce velký kus cesty. Z ostýchavého a křehkého poupátka 

nám doslova před očima vykvetla v sebevědomou a společenskou 

školačku, která je ráda obklopena kamarádkami, především Nikolkou a 

Mayou. Je velmi nadaná a má široký okruh zájmů, které předvedla mimo 

jiné jako moderátorka na Novobydžovské Mateřince. Ve školce bychom ji 
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našli při hrách se svými nejlepšími kamarádkami, kde si často svěřovaly svá holčičí 

tajemství, ale i v kroužku aerobiku, tanečků, a juda.  Terezka si přeje být veterinářkou. 

 

 

 

 

 

Adámek Kaizr    

je šikovný pracovitý kluk, který se zajímá o vše, co se kolem něj děje. 
Velmi rád staví z lega a dřevěných kostek na koberci. Talent projevil i 
oblasti dramatického projevu, vždyť moderovat před přeplněným 
divadlem na Novobydžovské Mateřince, to chce už trochu víc odvahy. 
Také jeho velkým snem je být vojákem, jezdit vojenským autem a 
pomáhat lidem. Navštěvoval kroužek juda a skvěle také reprezentoval 
s ostatními dětmi na olympiádě v Novém Bydžově. Do školy se moc 
těší. 
 
 
 

 
 

Štěpánek Oplt   

má velké kamarádské srdce. Je to pracovitý, klidný a rozvážný kluk, 

který vždy nejdříve pečlivě zváží, všechna pro a proti, a poté teprve jedná. 

Nechybí mu, ale také ani smysl pro humor. Díky své nekonfliktní povaze 

si v MŠ získal nespočet přátel, avšak největšími jeho kamarády jsou 

Ládík a Matýsek. K jeho oblíbeným činnostem v MŠ patřily hry na koberci, 

skládačky a kreslení. Ve svých snech a plánech do budoucna má již úplně 

jasno, chce být architekt a stavět krásné domy. Jeho největším 

přáním je mobil, který prý bude potřebovat   Na pustý ostrov, 

by si vzal dalekohled, jídlo, pití a papír na psaní s pastelkami. 

 

 

Karolínka Tichá   
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je milá, citlivá, ctižádostivá, optimistická a upřímná. Velmi často nás všechny 

překvapovala svou neustálou činorodostí a velmi rozvinutým smyslem pro 

spravedlnost. Kája je nadšená výtvarnice, jejíž velkou vášní je především zachycovat 

dětskýma očima okolní svět na papír pomocí pastelek, ráda a velmi dobře zpívá a tančí. 

I když si s kamarádkou Adélkou nejraději  

hrají na agentky, chce být paní učitelkou. 

Maya  Velyová  

 je typickou holčičkou, která má ze všeho nejraději 

princeznovské šaty a pohádky. Ráda vykresluje 

omalovánky, tančí, zpívá a plánuje hry, u kterých se ráda 

směje. Ve školce má spoustu kamarádek, nejraději však 

má Nikolku Adélku a Terezku. Na otázku, otázku, čím by, chtěla být, odpověděla: 

„Chtěla bych být paní doktorkou, ta totiž léčí lidi a to je moc potřeba“ A i když se zdá jako 

křehká holčička, je to velká sportovkyně. Po celou dobu v mateřské 

škole navštěvovala kroužek juda, a i když na to nevypadá, ubránit se 

rozhodně dovede.  

Ivošek  Žilka    

  navštěvuje naší MŠ již třetím rokem. Nejen pro svou veselou, 
ale i vynalézavou a především klidnou povahu, si získal přízeň 
mnoha kamarádů. Je to velmi citlivý a vnímavý kamarád. 
Nejen, že projevuje velkou radost z pohybu, díky které je 
fyzicky zdatný malý sportovec. Je to také velký stavitel, jehož 
nápadité stavby zdobily školku po celé tři roky.  Na otázku, co 

by si vzal na pustý ostrov, odpověděl: „ Jídlo a pití, dalekohled a 
Štěpánka“ Jeho největším přáním však je mít psa, musí být 
hnědočerný a malý, aby mohl spát u Ivoška v pokojíčku. Až bude velký, jako taťka, přeje 
si být vojákem, a tak mu všichni ze srdce přejeme, aby se mu tento jeho velký sen 
splnil. 
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Vystoupení tanečního kroužku 
 

 

Konec školního roku se nachýlil ke svému konci…   A co se povedlo? 

V letošním roce jsme zrekonstruovali kancelář vedoucí učitelky, která slouží zároveň 
jako důstojný a pro děti velmi potřebný logopedický koutek.  

Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení s probouráním dveří z chodby tak, aby bylo 
zajištěno sociální zařízení pro rodiče a personál školky.   

Z důvodu bezpečnosti a na základě doporučení ČŠI jsme nainstalovali elektronické 
uzamykání budovy s videotelefony. Budova mateřské školy tak zajišťuje maximální 
bezpečí pro děti. 

 Svoji pozornost nyní obracíme ke školní zahradě, která v současné době poskytuje 
dětem sice velmi klidné, estetické a bezpečné prostředí, které nám může leckdo 
závidět, avšak náčiní a průlezky vlivem stáří postupně odcházejí a je velmi nutné, 
nahradit je novými.  

Nechali jsme si vypracovat od společnosti „Tomovy parky“ s. r. o. projektovou 
dokumentaci školní zahrady a pomalu postupujeme k vysněnému cíli.  Několikrát jsme 
se snažili žádat o dotaci společnost ČEZ, nicméně neúspěšně.  Plánujeme a do 
budoucna počítáme s rozvojem a rozšířením možností využití školní zahrady i pro další 
ekologické aktivity dětí a jejím obohacením o další hrací prvky.  

Máme velké štěstí, že naše zahrada je velmi členitá, je plná vzrostlých listnatých 
stromů, které zajišťují v horkých měsících potřebný stín a v ostatních měsících roku 
nádhernou zelenou kulisu. Poskytuje dětem dostatek prostoru, proto jsme se rozhodli 
využít těchto podmínek a uspokojit potřeby dětí. Vznikl tak společný nápad, který za 
podpory zastupitelstva obce bude o letošních prázdninách realizován. A tím je tolik děti 
vyhledávané, „ Lanové centrum“.  
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Pro děti to bude „velké překvapení“ po prázdninách, a za to patří Obci Prasek velké 
poděkování. 

 

Lanové centrum pro děti 
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Vážení rodiče, milí čtenáři,  

přeji Vám krásný zbytek léta, děkuji Vám za Vaši přízeň a těším se  

na setkání s Vámi v září 2018. 

Renata Hromádková 

 

 

 

 

 

 


