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                                                                          školičky

TŘÍDA RYBIČEK

Vánoční  svátky  nám  připomínají  vzpomínky  na  napjaté  očekávání,  na  vůni
nazdobeného stromečku a slavnostně prostřeného stolu,  na  radost  ze  splněných
přání,  na  společně  strávené  sváteční  dny.  Čas  vánoční  nám  po  každoročním
předvánočním  shonu  poskytl  prostor  k  příjemnému  odpočinku,  k  prožívání
nevšedních zážitků, k vzájemnému setkávání. Není příhodnější období pro potěšení
svou přítomností  naše blízké.  Starý  rok  vystřídal  nový s  magickým číslem 2020.
Přejeme Vám všem do tohoto roku 12 měsíců pohody, 365 dnů lásky, 8 760 hodin
štěstí, 525 600 minut zdraví a 31 536 000 vteřin porozumění.

My s  dětmi  máme za sebou necelou polovinu  školního roku a malinko se
zamyslíme, jak se nám ve společně stráveném čase dařilo: jak jsme se již zmínily, v
září naši třídu začalo navštěvovat 7 nových kamarádů, na další dva se těšíme od
ledna  2020.  Děti  se  celkem  brzy  zorientovaly  v  novém  prostředí  a  také  jejich
adaptace  netrvala  příliš  dlouho.  Postupně  si  začínaly  zvykat  na  naše  společné
činnosti, i když s ohledem na jejich nižší věk jsou více hravé a doba soustředění je
kratší, než u jejich starších kamarádů. I tak se nám podařilo všem dětem vytvořit
důvěryhodné prostředí s mnoha podněty k rozvíjení jejich znalostí a dovedností. Děti
se  rády zapojují  do  didaktických her,  do  výtvarných a  pracovních  činností.  Rády
dětem i s dětmi zpíváme, jak při ranním přivítání, tak i v průběhu dne. Navodíme si
tak  příjemnou  atmosféru  ve  třídě.  Často  chodíme  na  procházky  do  přírody,  kde
pozorujeme její proměny, snažíme se v dětech prohloubit kladný vztah k přírodě a k
její ochraně. Snažíme se děti mimo jiné podporovat i v samostatnosti v sebeobsluze
a nyní již vidíme jistý pokrok, děti jsou již plně samostatné při stolování, více se snaží
např. při oblékání. I když některé stále potřebují větší dopomoc z naší strany, jsme
rády i za samotné snažení. Vzhledem k věkovému rozdílu dětí není kolektiv v naší
třídě  úplně  stmelen,  kamarádské  vztahy  se  objevují  spíše  u  starších  dětí.  Děti
vedeme  ke  společné  hře,  při  které  mají  větší  možnost  se  lépe  poznat  a
spolupracovat. 

A  jak  jsme  s  dětmi  prožili  uplynulý  měsíc?  I  když  téměř  každý  považuje
prosinec za zimní měsíc, první den zimy začal Zimním slunovratem dne 22.12. v 5
hodin a 20 minut. My jsme se ale tomuto období začali věnovat již počátkem měsíce
a to přípravou na příchod čerta, Mikuláše a anděla. Vyzdobili jsme si prostory třídy i
celé školky, děti jsme seznámily s historií  o svatém Mikulášovi. Poznaly tak, proč
chodí po světě Mikuláš a rozdává dárky, ale také, proč s ním chodí i čert a anděl.
Rozlišovaly, co je dobré a naopak, co je zlé. Malého čertíka si vyrobily, poslechly si o
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něm pohádku,  naučily  se  písničku  a  už  jen  čekaly,  ať  už  s  většími  či  menšími
obavami,  až …. A přišli  !!!  Opravdový Mikuláš, anděl,  ale také čerti!  V některých
očích  se  objevily  slzičky  a  naše  náruče  by  chvilkami  potřebovaly  být  větší,  ale
nakonec byly všechny děti statečné, dokázaly dojít až k Mikulášovi a poděkovat za
dáreček. Někdo sice musel panu Mikulášovi slíbit určité zlepšení, ale všechny tuto
návštěvu ustály. A už jsme se jen mohli těšit na vánoce. Ale než jsme mohli přivítat
další návštěvu v podobě příchodu Ježíška, čekala nás spousta práce, důležité práce!
A  to  pokusit  se  Vás  potěšit  naším  malým
vánočním  vystoupením.  Moc  bychom  chtěly
naše děti pochválit za jejich statečnost a snahu
–  už jen vystoupit na podium není pro některé
jednoduché, ale zvládly vše výborně. Věříme,
že  jsme  Vám  zpříjemnili  předvánoční
odpoledne a že jsme všichni mohli na chvilku
zapomenout  na  běžné  starosti  spojené  s
blížícími  se  svátky.  Protože  se  vánoce  se
nezadržitelně blížily, nezapomněli jsme ani na
zvířátka v lese a připravili jsme jim pohoštění.
Poslední  společně  strávený  den  před
vánočními svátky jsme se snažili opravdu užít.
Připomněli jsme si některé zvyky- pouštěli jsme
lodičky z ořechů, hledali hvězdičku v jablíčku,
zazpívali  koledy,  slavnostně  si  prostřeli  a
čekali,  jestli  i  do  školky  přijde  Ježíšek.  A
opravdu  přišel!  A  přinesl  spoustu  dárečků!
Nikdo  jiný  nedokáže  dát  najevo  tolik  radosti,
jako děti a tím nám daly ten nejkrásnější dárek:
svou radost



TŘÍDA PASTELEK

Vážení rodiče, milé děti, vítáme vás všechny v novém roce 2020. Podíváte – li
se na internetu na to, co podle numerologů a astrologů přinese tento rok, naleznete
hodně optimistických, ale i pesimistických informací. Někoho čekají dny plné radosti
a štěstí, někdo se bohužel musí potýkat se starostmi. A tak to opravdu vždy v životě
funguje, nezáleží na tom jaký den, měsíc či rok se píše, ale jak je prožijeme. Přejeme
vám všem tedy, aby vám rok 2020 přinášel co nejvíce toho dobrého a radostného.

Na  počátku  nového roku si  trochu připomeneme,  co  jsme zažili  v posledním
měsíci roku loňského. 5. prosince přišla do naší školky očekávaná návštěva. Děti
navštívili Mikuláš, čerti a anděl. Děti se na jejich příchod připravovaly, přemýšlely,
zda byly celý rok hodné nebo se sem tam nějaké to zazlobení objevilo. Mohly být
zcela bez starostí, všechny jejich skutky má Mikuláš zapsané ve své listině. Hodně
dětí pochválil, některým připomněl jejich drobné prohřešky a někomu musel i trochu
důrazně domluvit. U některých dětí se toto setkání neobešlo bez pláče, ale snažili
jsme se každé z dětí utišit a povzbudit. Nechceme děti v žádném případě stresovat,
ale tuhle tradici chceme dodržovat. Motivací je potom odměna od anděla a Mikuláše
v podobě balíčku, které dostaly všechny děti. 
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Když  naší  školku
opustili  čertíci  a  Mikuláš
s andělem, byl čas na to,
začít  se  připravovat  na
Vánoce.  Jako  velké
poděkování  maminkám
a tatínkům za jejich péči
a  starostlivost  a  jako
překvapení nejen pro ně,
ale  i  pro  babičky,
dědečky  a  kamarády,
jsme si připravili vánoční
vystoupení. 

Letos  proběhlo  v
duchu  příprav  a  těšení
se na Vánoce – holčičky
pekly cukroví a vánočky,
jako maminky, kluci chystali kapříky a stromeček jako taťkové. Pak už jsme se, coby
děti, těšily na příchod Ježíška a vánoční atmosféru navodili na závěr světly svíček a
krásnou hudbou. Moc dětem děkujeme za jejich vystoupení, opravdu se jim povedlo
a ukázaly nám všem, že se nebojí  předvést  před všemi,  co se naučily.  S vašich
ohlasů jsme zaznamenali, že jsme vás naším vystoupením potěšili a to nás těší.

O vánočních a adventních tradicích jsme si také s dětmi hodně povídali, přečetli
jsme si několik vánočních příběhů, některé tradice jako je třeba pouštění lodiček ze
skořápek nebo házení pantoflíčkem jsme si i vyzkoušeli. Povídali jsme si také o tom,
jak  se  slaví  Vánoce  jinde  ve  světě  a  nezapomněli  jsme  také  na  procvičování
grafomotoriky,  počtů,  myšlení  a  pohybové  hry,  jelikož  jsou  každodenní  součástí
našeho  programu.  Součástí  našeho  adventního  programu  bylo  v letošním  roce  i
několik divadelních představení.  Vždy se snažíme vybírat  je pro děti,  tak aby jim
přinesli nejen hezký kulturní zážitek, ale i určité ponaučení či poselství. V mateřské
škole jsme tak v době příchodu Mikuláše a čertů shlédly představení „Čert a Káča“,
kde si děti připomněly, jaké vlastnosti jsou přisuzovány hodným lidem a jaké zlým,
těm  o  které  projevuje  zájem  peklo.  Dalším  velice  hezkým  představením  byla
„Hvězdička Betlémská“, hudební pohádka, kterou jsme navštívili v divadle Střelnice
v J.  Hradci.  Zde  si  děti  nejen  připomněly  biblický  příběh  o  narození  Ježíška  a
příchodu Tří králů, zazpívaly si společně koledy, ale i poznávaly, jaké společenské
zásady je třeba dodržovat při  návštěvě divadla, oceňujeme i  snahu maminek děti
vhodně do divadla obléci, i to náleží ke společenské etiketě. 

K Vánocům  patří  také  radost  z obdarování  našich  blízkých.  Každý  rok  tedy
s dětmi vyrábíme dárečky a přáníčka pro rodiče. Letos jste si mohli u vánočního stolu
rozsvítit svícen, který pro vás děti vyrobily. Dětem domů jistě přinesl Ježíšek spoustu
dárků, snad jim splnil všechna přání, o která si napsaly. No a na co zapomněl, to
přinese třeba příště.  Na děti  ve školce ale  Ježíšek nezapomněl,  letos jim přinesl
opravdu bohatou nadílku her, pomůcek a dárků. Děti měly z vánoční nadílky velkou
radost a doufáme, že už se těší, až si se všemi těmi novými hračkami přijdou do
školky pohrát.
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Soutěž „O nejkrásnější vánoční stromeček“

Naše školka se v letošním školním roce opět zúčastnila soutěže, kterou pořádalo
Zahradní centrum v Jindřichově Hradci – o nejkrásnější vánoční stromeček. Se svým
krásně nazdobeným stromečkem soutěžila tentokrát třída Rybiček a s radostí vám
oznamujeme, že s počtem 214 hlasů jsme obhájili 1. místo a tuto soutěž vyhráli. 

Děti ze třídy Rybiček se mohou těšit na tvořivé dopoledne s občerstvením, které
pro ně Zahradní centrum připraví za odměnu. Na počátku ledna se dozvíme termín
návštěvy, který vám co nejdříve oznámíme.

Moc děkujeme za  podporu, kterou jste vyjádřili svými hlasy a věříme, že dětem
se odměna bude určitě líbit.



Plánované akce – leden:
 15. 1. ve středu v 9, 00 hodin – přijede do Mš divadlo Divoloď s pohádkou 

„Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ – cena představení je 50, - Kč

 17. 1. v pátek začíná kurz bruslení -  kurzu se účastní přihlášené děti, 
ostatní děti budou mít zajištěný program ve třídě Rybiček

Děti s sebou potřebují: řádně nabroušené brusle
                                     helmu ( na kolo nebo na lyže)
                                     pevné rukavice ( ne bavlněné)
                                     vlastní  láhev s pitím
                                     případně oblečení na převlečení – doporučujeme lehčí
                                     bundu a čepici vhodnou pod helmu        
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Cena kurzu za 10 lekcí je 440 Kč, částku prosíme zaplatit paní ředitelce 
Jedličkové do konce ledna.

Doprava bude zajištěna vlastním autobusem. Cena dopravy bude oznámena
až po vyúčtování na konci kurzu.
Odjezd autobusu je v 8, 15 od autobusové zastávky v Horní Pěně.

Kurz nebude v pátek 31. 1. a 28. 2. v době školních prázdnin. Poslední lekce 
je 3. 4. 2020

 20. 1. v pondělí v 10, 30 hodin – přijede do Mš divadlo „Z bedny“ – 
s pohádkou „Jak zima zaspala“, cena představení je 50, - Kč

 31. 1. v pátek jsou pololetní prázdniny – Mš bude otevřena, prosíme o 
nahlášení docházky dětí do Mš



Zveme všechny děti a rodiče na

Který se bude konat v sobotu
 1. února

od 14, 00 hodin v kulturním domě 
v Horní Pěné

     Zábavným odpolednem nás bude 

     provázet DUO ECHOES a Michal Žoudlík

Pro děti jsou připravené soutěže a další překvapení.
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Moc děkujeme paní Raisnerové za vánoční dárky pro děti, paní Perlové za
pomoc při přípravě občerstvení na vánoční vystoupení. 
Dále děkujeme paní Jačové a Bočkové za dárky pro děti.

Děkujeme také všem, kteří nám v loňském roce jakýmkoliv způsobem přispěli,
ať už svou pomocí či sponzorskými dary. Moc si vaší pomoci vážíme.



Angličtina hrou

Prosíme rodiče dětí, které navštěvují kurz anglického jazyka, aby uhradili 
částku 400, - Kč, jako platbu na další čtvrtletí – leden, únor, březen.
Platba je snížena o platbu za 3 lekce, které odpadly z důvodu nemoci paní 
učitelky. Platíte tedy za 8 lekcí, i když v tomto období jich proběhne 11.
Kurz AJ nebude 27. 2., kdy jsou jarní prázdniny.



Potvrzení platby za MŠ – odpočet daní

Kdo z rodičů požaduje vystavení tohoto potvrzení, pro finanční úřad, ať si ho 
osobně vyzvedne u paní ředitelky Jedličkové.



Prosíme rodiče o výměnu zubních kartáčků a nové pasty, případně i balení 
papírových kapesníků (raději vysouvací)



Narozeniny v lednu oslavíme se Zdendou, Rozárkou, Agátkou, Nikolkou, Adélkou a 
Maxíkem. K svátku popřejeme Diance, Aličce a Zdendovi.
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