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Číslo 2. říjen 2019       
 

                                     
         z pěněnské                                                                    
           školičky    

 
 
 
TŘÍDA RYBIČEK 

 
PODZIM 

Sluníčko šlo spát, 
už nebude hřát. 

Usnulo nám na mráčku, 
na dešťovém obláčku. 

 
Poslední letní měsíc se stal nezvratnou minulostí a tiše a nenápadně nás 

navštívil podzim. Ale uplynulý měsíc k nám byl opravdu velkorysý. Sluníčko se s 
námi zatím nerozloučilo, a i když se občas schovalo za mráček, „ babí léto“ jsme si 
mohli vychutnat plnými doušky. 

Máme, sice za sebou poslední měsíc, který se váže k létu, ale první měsíc, který 
jsme společně strávili v novém školním roce s novými kamarády. Měsíc, který je pro 
ně velikou životní změnou, a proto jsme tu my, abychom dětem co nejvíce tuto 
změnu usnadnily. Jak jsme se zmínily v minulém vydání, není jednoduché změnit 
jistotu domova a vždy přítomné maminky za neznámé prostředí, děti i dospělé. První 
krůčky jsou už za námi a my se můžeme ohlédnout a zhodnotit, jak se nám podařily: 
i když byly první kroky některých našich nových kamarádů zpočátku trochu rozpačité 
a objevily se i slzičky, provázely je úspěšně po celou dobu strávenou v školce. Proto 
bychom chtěly ubezpečit rodiče: pokud Vaše dítě při příchodu do třídy pláče, nebo 
jiným způsobem projevuje svou nespokojenost, nemějte o ně obavy, po Vašem 
odchodu jsou slzičky pryč, Vašemu dítěti se věnujeme a po chvíli si spokojeně hraje. 
Někdy je možná těžší pro Vás se s dítětem rozloučit, než pro ně samotné. Proto 
prosíme, neprodlužujte Vaše loučení, je pro něj pak těžší se od Vás odloučit. 

 A jak jsme si tento čas ve školce užili? Celý první měsíc nového školního roku 
jsme pracovaly s tématickým blokem, nazvaným „Šlapu si to do školky, pro kluky i 
pro holky“.  Naším cílem bylo seznámit naše nové kamarády s prostředím a 
vybavením školy, s ostatními dětmi a dospělými, s režimem dne v MŠ. Děti se 
podílely na vytváření společných pravidel, při kterém jim pomáhala známá zvířátka. 
Beruška jim pomohla při vzájemném poznávání, ukázala jim jejich místečka a 
značky, pomáhala jim s úklidem hraček, pavouček a muška jim předvedli, jak je 
důležité kamarádství a přátelství, s ježkem se učily pracovat podle předem daných 
postupů a návodů. Nakonec jsme zavítali do přírody, do prostředí lesa, ve kterém 
děti poznávaly, že dokáží vedle sebe růst houbičky různých barev a druhů, navzájem 
si nepřekáží, a že jeden druh dokáže respektovat ostatní. Snažily jsme se o stmelení 
nově vzniklého kolektivu, vytvářely jsme dětem prostor k vzájemnému poznávání, 
učily jsme je být ohleduplné k ostatním. Činnosti, které jsme dětem nabízely, jsme 
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volily s ohledem i na naše mladší kamarády tak, aby je zaujaly, nepřepínaly je, byly 
pro ně přínosné. Se staršími dětmi navíc individuálně pracujeme, rozvíjíme jejich 
grafomotoriku, matematické představy, všeobecné znalosti přiměřeně jejich věku a 
schopnostem. 

Při řízené činnosti jsou přítomny obě učitelky, abychom se mohly dětem plně 
věnovat. Zvláště v tomto adaptačním období, kdy nové děti ještě nedokáží delší dobu 
udržet pozornost a mají tendenci naši společnou činnost opouštět, či některé se do 
činnosti nezapojují a opatrně ostatní pozorují pro ně z bezpečné vzdálenosti.  

Budeme se snažit vytvořit dětem takové prostředí, aby zde byly spokojené, měly 
k nám důvěru a aby jednoho dne řekly: „ Už se těším do školky“.  

V následujícím měsíci otevřeme nový tématický blok nazvaný „Výprava za 
poznáním, aneb hledání ( poznávání) pokladů podzimu. Budeme se věnovat přírodě, 
jejím plodům a pokladům. 
 
 

 
 
TŘÍDA PASTELEK 
 

Kamarády volám sem, pojďte, ať si popřejem, 
krásný den a pěkné hraní, ať to zvládnem bez hádání, 
enyky, benyky, kluci, holky, rádi chodí, do své školky, 

čas se nám tu rychle krátí, hraní, hřiště, svačinka 
a už je tu maminka. 

 
Každý rok začínáme v naší třídě novým pozdravem, tento letošní vystihuje 

stručně  dění v naší třídě. Aby nám bylo spolu dobře a užili jsme si pěkné hraní, musí 
to být bez hádání. Že se nám čas rychle krátí, víte vy i děti, nedávno jsme přišli po 
prázdninách do školky a už první měsíc za námi.  

Začátek školního roku je pro nás vždy obdobím, kdy se ve třídě utváří nový 
kolektiv, navazují se nové vztahy mezi dětmi, děti si zvykají na nový režim dne a 
nové paní učitelky, učíme se společně dodržovat určitá pravidla chování ve školce. 
Děti v naší třídě už všechny v minulých letech do školky chodily, nesetkávají se tedy 
s něčím pro ně úplně novým. Je pro ně tedy snazší zvyknout si opět na režim dne ve 
školce, kdy má svůj čas hraní, cvičení, tvoření, učení, povídání, vycházky i svačinky 
a spaní. To, že jsou děti v naší třídě už trochu starší, většina z nich je už dokonce 
předškoláků, nám umožňuje více času a prostoru věnovat jejich přípravě na školní 
docházku. Děti by se už měly umět soustředit po delší dobu, měly by také pracovat 
více samostatně. Jsme teprve na začátku školního roku, děti mají ještě spoustu 
času, ale přece jenom už určité nároky na děti budeme mít a zatím ne všechny děti 
dokáží vyvinout samostatnou vůli a spolupracovat s námi podle pokynů. Budeme 
s dětmi pracovat podle jejich možností a každý den, ale určitá část zodpovědnosti je i 
na vás, rodičích. Drobné úkoly, prohlížení knížek, kreslení to vše děti baví a mohou 
se tomu věnovat i doma, televize a počítač není pro předškolní děti to pravé.☺ 

K základnímu přehledu, který by mělo mít každé dítě, je mít povědomí o světě 
kolem sebe, o přírodě a prostředí, kde žijeme. Také třeba o ročních obdobích a jejich 
znacích, tomu tématu jsme se věnovali v minulých týdnech. Poznávali jsme rozdíly 
mezi jednotlivými obdobími a více se zaměříme na právě probíhající podzim.  
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K podzimu v přírodě patří spousta barev a 
plodů. Využíváme tedy často toho, že v 
okolí naší školky máme na dosah lesy a 
louky a chodíme denně do přírody. Venku 
občas také navážeme na naše činnosti ve 
třídě nějakou aktivitou. Vyprávěli jsme si 
společně příběh „O zakletém pařezu“ a 
tak jsme se vydali do lesa nějaký takový 
pařez najít a pomohli ho osvobodit, děti 
se zaujetím ozdobily pařez různými 
přírodninami, které po cestě objevily a 
měly ze svého díla velkou radost.  

V dalších dnech si připomeneme, co 
to znamená, když je babí léto, budeme 
opakovat názvy ovoce a zeleniny, hub, 
tvořit z kaštanů a dalších podzimních 
plodů. 

 
 
 

30. výročí otevření státní hranice 
 
V sobotu 21. 9. se konaly oslavy k 30. výročí otevření státních hranic na hraničním 
přechodu Nová Bystřice/ Grametten. Byli jsme osloveni Obecním úřadem v Horní 
Pěně, zda bychom zde mohli s dětmi vystoupit s krátkým programem. Jelikož jsme 
zaznamenali velmi kladné ohlasy na naše cirkusové představení vloni při zahradní 
slavnosti, řekli jsme si, že bychom mohli toto představení předvést znovu. V sobotu 
tedy vystoupily děti ze třídy Pastelek a několik našich kamarádů, kteří už navštěvují 
základní školu, při této příležitosti. Moc děkujeme dětem i rodičům, že se s námi 
ochotně zapojili do příprav a velice oceňujeme odvahu dětí, které vystoupily před 
tolika lidmi a předvedly opravdu parádní cirkusová čísla☺☺☺. 
 

 
 



 4 

Podzimní tvořivá dílna 
 
V sobotu 28. 9. se v naší obci proběhly Michalské 
slavnosti – při této příležitosti jsme v mateřské škole 
uspořádali podzimní tvořivou dílnu. Velice nás těší 
váš velký zájem o tuto akci. Vytvořit si s rodiči své 
vlastní podzimní výrobky přišlo mnoho dětí 
z mateřské školy, ale i dětí, které již chodí do školy 
základní a rády se přijdou podívat do školky, kam 
dříve docházely.  
Naší mateřskou školu navštívilo v sobotu také 
vedení obce Horní Pěna, doprovodili pana senátora 
Milana Štěcha a paní místostarostku z partnerské 
rakouské obce, kteří se přišli podívat, co všechno ve 
školce vytváříme a prohlédnout si nově 
zrekonstruovanou spojovací chodbu Mš.  
 
Moc děkujeme paní Ireně Šamanové, která 
připravila květinové dekorace, které jste si mohli 
zakoupit.  

 
 

 

Plánované akce – říjen: 
o V úterý 8. 10. – v 9, 00 přijede do Mš – divadlo Viktor s pohádkami „ Jak 

Václav vyléčil princeznu“ a „Zakletý lev“ – cena představení je 45,- Kč 

 
o V pondělí 14. 10. v 15, 30 hodin -  v dolní třídě – přednáška pro 

rodiče - pediatr Mudr. M. Toms vás v programu „Honzíkova 
cesta ke zdraví“ seznámí s novými  trendy ve zdravém stravování 
a prevenci dětské obezity – zveme všechny rodiče, aby si přišli 
poslechnout odborné názory a rady, prospěšné pro zdraví vašich 
dětí – přednášku doporučujeme všem rodičům dětí, nejen že se 
zde dozvíte mnoho zajímavých informací, ale můžete se i zeptat na 
to, co vás konkrétně zajímá ohledně zdravého životního stylu a 
stravování vašich dětí. 

 
o Ve čtvrtek 17. 10. – pojede pouze třída Pastelek do Jindřichova Hradce 

na návštěvu Městské knihovny, kde pro ni bude připravený program 
 „ Hrajeme si s barvami“ : děti si společně s pohádkou „Jak pan Zelený ztratil 
zelenou barvu“ osvěží znalost barev a pobaví se. 

 
Tento program je pro děti zdarma, platí se pouze za dopravu linkovým 
autobusem. 
Odjezd z autobusové zastávky v Horní Pěně v 8, 13 hodin – návrat do Mš 
autobusem v 11, 00 hodin.  
Dejte, prosím, dětem do malého batůžku láhev na pití, svačinu zajišťuje Mš. 
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o V pátek 25. 9. v 10, 30 hodin – přijede do Mš divadlo „Z bedny“ 
s pohádkou „Loupežník“, cena představení je 50,- Kč 

 
o V úterý 29. a ve středu 30. 10. jsou podzimní prázdniny- prosíme rodiče o 

nahlášení docházky dětí do Mš na záznamové listy v šatnách obou tříd. 
Děkujeme. (pondělí 28. 10. – státní svátek MŠ je uzavřena) 

 
 

 

Kurz anglického jazyka: 
V letošním školním roce dochází ke změně při výuce angličtiny v naší mateřské 
škole. Kurz povede nová paní učitelka – Monika Cihlová. Mění se i den výuky, kurz 
bude vždy v úterý. Rozdělení dětí do skupin začátečníků a pokročilých zůstává. 
 
První kurz bude začínat ve 12, 50 hodin a končit v 13, 25, druhý od 13, 25 
do 14, 00 hodin. 
 
Cena za výuku Anglického jazyka: 
Za jednu lekci je 50, - Kč – platba za 10 lekcí – do prosince – 500, - Kč 

o Rozpis lekcí: Říjen – 1, 8, 15, 22  
  (29.10. kurz nebude – podzimní    prázdniny) 
  Listopad – 5, 12, 19, 26 
  Prosinec – 3, 10 

 
Platbu prosíme uhradit do konce října paní ředitelce Jedličové. 
 

 
 

Poděkování 
Děkujeme paní Albrechtové za originální pexeso, které dětem věnovala. 
Za sponzorské dary děkujeme paní Chmelové, panu Svobodovi a paní Vobrové.

            

   
 

 
 V měsíci říjnu oslavíme narozeniny s Diankou, Pavlíkem, Péťou k svátku popřejeme 
Oliverkovi, Frantíkovi, Elišce, Justýnce, Marcelkovi, Agátce, Terezkám a Lukáškovi. 


