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Slovo na úvod
Vážení rodiče,
školní rok se pomalu chýlí ke konci a všichni
už s radostí vyhlížíme prázdninové měsíce.
U nás v Bumble Bee ale ještě odpočinek
nenastává.
Čeká nás slavnostní celebrace skvělých dětí
ze Zelené třídy, které půjdou od září do 1.
tříd základních škol.
Těšíme se na naši zahradní slavnost, kdy se
rozloučíme se školním rokem a taky s
našimi báječnými učiteli, kteří to letos
neměli vůbec lehké, a o to víc zůstanou v
našich srdcích.
V tomto čísle vám, ale představíme i nový tým, který se již připravuje, aby v plné síle
přivítal v září děti v našem čmeláčím hnízdě.
Těším se s Vámi na osobní setkání na všech závěrečných školních akcích.
Užijte si čtení tohoto předposledního čísla magazínu.
Vaše,
Naďa Březina
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Jana Thurnwaldová
naše nová paní ředitelka
Vážení rodiče,
jak již víte, jsem nová ředitelka Bumble
Bee. S týmem nyní připravujeme
vzdělávací plán My Year of Independence
pro nadcházející školní rok.
Chceme do Bumble Bee vrátit stabilitu,
profesionalitu, dobrou náladu, důvěru a
systém. Přejeme si, aby každé dítě mělo
denně příležitost objevovat, radovat se,
učit se novým věcem a prožít okamžiky
štěstí.
V Bumble Bee budu od září vést kromě
jiného i logopedii. V odpoledních
hodinách budou pro děti připraveny kluby
a klubíčka.
Nedílnou součástí života Bumble Bee rodiny budou akce pro rodiče jako
koncert, dobročinné aukce, besídka a další.
V průběhu roku bychom se také rádi věnovali i organizaci večerních a
víkendových kurzů pro rodiče a rodiče s dětmi.
Věříme, že se naše společná cesta vydaří.
Za tým,
Jana Thurnwaldová
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Kristýna Havlíčková
Tajemnice
Dobrý den všem,
jmenuji se Kristýna Havlíčková, pocházím
z Prahy a v Bumble Bee nově pracuji jako
tajemnice. Mám letité zkušenosti s
administrativou, práci s doklady, formuláři
a jinými dokumenty ve státním i
soukromém sektoru. Ve školství se
pohybuji také delší dobu. Spolupracovala
jsem se základními školami i školkami.
Ráda komunikuji s lidmi i s dětmi. Jsem
ráda, že mohu svými zkušenostmi přispět
do Bumble Bee týmu.

Jana Klimková
učitelka žluté třídy
Dobrý den, jmenuji se Jana a absolvovala
jsem SŠ pedagogickou v Karlových Varech a
VŠ obor Ekonomika a management.
Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být
respektován, Arteterapie, Muzikoterapie,
Dialogem k respektu.
Domluvím se plynně anglicky, italsky,
německy a rusky. Věnuji se hře na flétnu a na
kytaru. Skvěle si rozumím s těmi nejmenšími.
Ráda se jim věnuji individuálně, snažím se
chápat jejich potřeby a umím je rozesmát.
Vedu děti k lásce k přírodě. Ve třídě dokáži
vytvořit hravou a pozitivní atmosféru.
Založila jsem občanské sdružení Karlín sobě
a jsem maminkou 4 teenagerů.
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Nicolas Gultom
Pedagogický asistent
Jsem umělec, co hraje na ukulele, klavír a
kytaru, ale dokážu se sám naučit na
jakýkoliv hudební nastroj pomocí mého
hudebního sluchu. Mimo hraní na
nástroje také zpívám, ať už sám pro
sebe, tak i na sociálních médiích.
Jsem milovníkem japonské kultury a
jazyka a také se někdy zapojím do
profesionálního hraní her.
Kromě pedagogické práce se staršími
dětmi se budu také starat o webové
stránky. Absolvoval jsem Eliasovo lyceum se specializací na pedagogiku.

Daniela Nicoletta
učitelka Červené třídy
Ve 45 jsem se rozhodla změnit svůj život,
abych věnovala více času své rodině a také
jsem se odstěhovala z Říma do Prahy (město
mého manžela). Mám dceru Angelicu a díky ní
jsem zjistila, že být matkou je ta nejlepší práce
na světě. Jsem velmi aktivní a kreativní, ráda
vařím, šiju, hraju na klavír nebo akordeon a
ráda si hraju s dětmi, protože vidět je šťastné
mi dodává energii. V Itálii jsem studovala
pedagogiku a umění a v minulosti jsem
působila jak ve školkách, tak základních
školách. A anglický jazyk je vedle češtiny mým
koníčkem.
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Okénko školní psycholožky
Po létě školákem anebo starším školkáčkem
Přechod dětí do vyššího ročníku školky či
přestup do školy je často spojen s
příjemnými pocity spojenými se začátkem
prázdnin a léta. Někdy ovšem již v průběhu
léta v dětech narůstá úzkost z přechodu do
nového životního období, které následuje
po prázdninách, a ne vždy o tom hovoří.
Rodiče mohou podpořit děti v adaptaci na
poprázdninové období preventivně již v
průběhu konce školního roku a léta a to v
různých oblastech – mohou se zaměřit na
podporu jejich kognitivních schopností
(zejména u předškoláků) a/nebo psychickou
přípravou dětí, zejména přípravou na to, co
je čeká.

Zde jsou některé tipy na společné aktivity a hry zejména pro
předškoláky:
Společné čtení je jedním z nejdůležitějších
předpokladů pro vývoj jazyka a motivace k
tomu, aby děti začaly číst i samy. Dítě při
čtení s rodičem cítí, že je pro něj důležité,
protože rodič v danou chvíli věnuje
pozornost jen jemu a čtení příběhu. Rodič
při čtení anebo následném rozhovoru
pomáhá dítěti obohacovat slovní zásobu a
chápat souvislosti.
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Modelování tvarů písmen a čísel z
modelíny, psaní prstem do mouky při
pečení či psaní vzkazů do písku na pláži.
Vyhledávání písmenek a číslic (při jízdě
autem děti mohou hledat písmena na SPZ
jiných aut, billboardech, v supermarketu na
etiketách atd.)
Hrajeme deskové hry s čísly či kostkou –
pexeso, „Člověče nezlob se“ a pro
pokročilejší děti např. hra „Spící královny“.

Hrajeme si na nakupování s předměty
okolo nás. Dítě jako prodavač má za úkol
peníze (reálné či vystřižené z papíru)
počítat a naopak, v opravdovém
supermarketu si děti mají za úkol
všimnout, jaké čísla jsou například u
rohlíku či oblíbené cukrovinky...

Pomocí předmětů v pokojíčku, či venku na
dovolené procvičujeme prostorové a
matematické pojmy jako nahoře, dole,
blíže, dále, více/méně (např. kostiček lega je
více než kolik máme pastelek…)
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Vysvětlujeme dětem trvání časových
intervalů, jak dlouho daný děj nebo
událost trvá (mluvíme s dětmi o tom, kolik
dnů má týden, víkend, měsíc. Kolik hodin
tráví ve školce, škole, v letadle, vlaku atd.)

Cvičíme s dětmi časovou posloupnost –
mluvíme o přirozených událostech v životě
(nejdříve jsme miminka, potom chodíme do
školky, školy, pak máme vlastní děti a
později se z nás stanou babičky a
dědečkové. A připravujeme děti již teď
pomaličku na to, co bude po prázdninách –
v létě budeme tam a tam, poté půjdeš do
školy a tam bude vyučování, přestávky,
oběd….můžeme si hrát na školu

Je vhodné školu či školku navštívit víckrát
než jen při zápise, školáci stejně jako děti,
které pokračují ve školce, může školu či
školku navštívit v létě ať již na
příměstském táboře, anebo jen tak projít se
okolo budovy na zmrzlinu a zavzpomínat na
kamarády, co asi dělají a pokud lze, setkat
se s nimi i v průběhu léta.
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Co nás čeká v červnu
Prázdniny se nám blíží
Léto už je za dveřmi, ale než se nám rozutečete k moři a prarodičům, tak
nás čeká ještě několik společných dobrodružství. Děti ze Zelené třídy se s
námi loučí a my s nimi oslavíme jejich úspěšné absolvování Bumble Bee.
Těšíme se také na naši velkou Zahradní slavnost !

Školní akce na měsíc červen:
1. 6. - den dětí
8. 6. - oslava odcházejících žáků ze Zelené třídy
16. 6. - Zahradní slavnost
21.6. - výlet do Zoo
30. 6. - Hurá na prázdniny a vstříc kouzelnému létu
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Školka v přírodě
Školka v přírodě byla pro některé děti velkou výzvou. Vydržet tak dlouho bez maminky a
tatínka může být opravdový oříšek, ale všechny naše děti to zvládaly výborně. Na programu
bylo spousta úžasných dobrodružství od výletů, dětských hřišť, pyžamových party, malování
triček, lanového parku a spousty zábavy s kamarády.
Některé výlety se zdály být opravdu dlouhé a nastaly i pochyby, jestli nejsou moc dlouhé,
ovšem my se tomu postavili čelem a všechno jsme krásně zvládli. Některé dny jsme museli
bojovat i s počasím, ale i trochu deště jsme vydrželi.
Každý den byl zakončen pohádkou, kterou četl Yango, a pořádným spánkem, aby byla síla
na další den. No, a největší pláč byl nakonec kvůli špatnému snu, ve kterém se Mariance
zdálo, že se něco stalo našemu Romeovi.
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Den dětí v Bumble Bee
Na mezinárodní den dětí jsme měli v Bumble Bee překvapení. Na zahradě
jsme měli velký skákací hrad a čekalo nás odpoledne plné radosti!
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Léto v Bumble Bee
NEVÁHEJTE,TAKOVÉ LÉTO JSTE JEŠTĚ NEZAŽILI!
Připomínáme letní campy, které jsme vám představili minule

Kouzelný svět filmu: 11.–15. 7.
Kouzelný svět akrobacie: 18.–22. 7.
Kouzelný svět pohybu a těla: 25.–29. 7.
Kouzelný svět řemesel: 1.–5. 8.
Kouzelný svět druhohor: 8.–12. 8.
Kouzelný svět dopravy: 15.–19. 8.
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Co chystáme v příštím čísle
Představíme zbytek týmu BB
Novinky na příští školní rok
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