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      Číslo 6. únor 2020                          
                                    
            z pěněnské      
              školičky                                                           

 
 
 
 
TŘÍDA RYBIČEK 

     Leden vždycky štědrý byl, 
sněhem, ledem nešetřil. 

Ptám se proto zas a znova, 
proč nebyla bílá zima? 
Možná únor, kdo to ví, 

všechny chyby napraví. 
Možná nebude tak skoupý 

na led, na sníh, na rampouchy. 
 
 Měsíc leden nejspíš trošku zaspal, nebo zapomněl na své povinnosti, anebo 

se zkrátka nechtěl unavovat. Pravda, jedno pondělí nám trochu sněhu nadělil, ale 
skutečností však je, že namísto opěvování zimních krás máme místo bílé peřiny a 
poletujících vloček jen nesplněná přání: sněhuláka postavit, se sněhem se pobavit, 
klouzat z kopce, koulovat se, ve sněhu se vyválet, z vody si led vyrábět! Aby zima 
zimou byla a vůbec nás nešetřila. Možná nám skutečně únor naše přání splní a 
vynahradí nám to, co leden zanedbal.  

 A jak jsme ten uplynulý měsíc prožili? Po vánočních prázdninách jsme se těšili 
na naše společné setkání, na vyprávění dětí o prožitých vánocích a jejich radost z 
dárečků. První týden v novém roce jsme se věnovali tradičnímu putování třech králů. 
Děti byly seznámeny s jejich příběhem, vedly rozhovor o obdarovávání a samy si 
vyzkoušely jaké to je obdarovat kamaráda. Celé tříkrálové putování jsme se snažily 
dětem zpestřit řadou zajímavých aktivit: hledaly královské koruny, spolupracovaly při 
vytváření hradů, vyráběly velbloudy z karavany, pracovaly s koledou. I když jsme 
měli práce dost a dost a celý první týden jsme příjemně strávili, přesto naše oči 
neustále vzhlížely k obloze a bylo z nich snadné číst:„ Ať už nám napadne!“. Naše 
prosby nebyly vyslyšeny a náhlých proměn počasí jsme se nedočkali. Protože zimní 
období s sebou nese také zimní témata, bez přítomnosti jejích typických znaků jsme 
se nepouštěly do popisování vlastností vody, sněhu a ledu, do zimních radovánek a 
vším, co je s tímto obdobím spojené. Věnovali jsme se nám samým, naší rodině, 
našemu zdraví, správnému stravování. Děti pojmenovávaly členy své rodiny, celkem 
dobře se orientovaly v příbuzenských vztazích. Rozlišovaly druhy potravin, určovaly, 
co prospívá našemu tělu. Společně jsme si vyrobili domácí jogurt, a i když nebyl 
ochucený a dosladili jsme jej pouze kapičkou medu, opravdu si pochutnaly. Protože 
zima stále nepřicházela, další naše činnosti byly zaměřeny nejen na sourozenecké 
vztahy, ale dostaly nás do zimní nálady s pohádkou „ Ledové království“. Všem 
dětem je důvěrně znám příběh dvou sester Elzy a Anny, dokázaly převyprávět děj a 



 2 

určovat povahy jednotlivých postav.  Vyhledávaly studené x teplé předměty, vydaly 
po stopách Elzy, kdy plnily zadané úkoly a hlavně ukrytý ledový poklad.  

Od našeho setkání po prázdninách se postupně začala projevovat vysoká 
nemocnost a nepřítomnost většiny dětí. Proto jsme byly nuceny na den pololetních 
prázdnin naši MŠ uzavřít. Věříme, že nemoci děti překonaly a těšíme se, že se v 
novém měsíci sejdeme opět v plném počtu. I se dvěma chlapci, kteří k nám v 
uplynulém měsíci začali docházet a celkem úspěšně si začínali na vše nové kolem 
sebe zvykat. 

Dne 21.1. se naše děti konečně dočkaly a vydaly jsme se s nimi za odměnou za 
výhru v soutěži „ O nejkrásnější vánoční stromeček“ do Zahradního centra v J. 
Hradci. Děti si s pomocí zaměstnankyň ZC zasadily květiny, vyrobily si „ zápich“ do 
květináče, byly obdarovány drobnými předměty. Musíme naše děti pochválit, vše – 
nejen cestu linkovým autobusem, ale i samotný pobyt pro některé z nich v 
neznámém prostředí zvládly skvěle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíc únor zahájíme tradicemi spojenými s maškarním veselím, s masopustem. 
Po organizování „ Maškarního karnevalu“ pro veřejnost v Kulturním domě 
uspořádáme karnevalové dopoledne i v naší MŠ, a to ve čtvrtek 6.2.2020. Prosíme, 
připravte dětem na tento den masky.  Věříme, že k nám bude tento měsíc štědrý a 
my se tak budeme moci věnovat zimním radovánkám a budeme si moci zimy 
dostatečně užít nejen venku, ale také při společných činnostech.  
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TŘÍDA PASTELEK                      
                                                      Letošní jediný sněhulák a jeho tvůrci 

 

Náš školní vzdělávací program je založený 
na tématech týkajících se čtyř ročních období – 
jara, léta, podzimu a zimy. Jenomže letošní 
leden nejen že nedostál svému ledovému 
jménu, ale nedopřál nám ani dostatek sněhové 
nadílky. Povídání o zimě a všemu, co k ní 
patří, je tedy spíše teoretické. Těžko si 
můžeme povídat o tom, jak udělat sněhuláky, 
když není z čeho. Nezbývalo nám tedy nic 
jiného, než si alespoň připomenout, kde ještě 
můžeme sníh najít. Povídali jsme si o změnách 
počasí, o tom jak vznikají mraky a kde se 
v nich bere sníh. Udělali jsme si symbolickou 
procházku po našich horách, kdy děti dostaly 
za domácí úkol zjistit, jak se jmenuje naše 
nejvyšší hora. Na delší výpravu jsme se vydali 
do zemí ledu a sněhu, na severní a jižní pól, 
do Antarktidy i do Grónska za Eskymáky. 
Vysvětlili jsme si rozdíly mezi životem v našich  
a tamějších podmínkách, seznámili jsme se se zvířaty, která obývají chladnější 
oblasti. Naučili jsme se písničku o snížku i eskymácích a zahráli si na eskymáckou 
školu. Té trošky sněhu, kterou nás na jeden den příroda obdařila, jsme využili naplno 
ke hrám na zahradě. Budeme doufat, že alespoň v únoru se ještě nějaké sněhové 
nadílky dočkáme a skutečně poznáme čtyři roční období. Dalším tématem, kterým 
jsme se v lednu zabývali, bylo naše tělo a vše, co se uvnitř něj ukrývá. Prohlédli jsme 
si obrázky kostry člověka, vnitřních orgánů a svalů a vysvětlili si, co se v našem těle 
odehrává s potravou, jak pracuje naše srdce, co je důležité pro naše zdraví. 

V lednu už několikátým rokem začínáme s dětmi jezdit do J. Hradce na zimní 
stadión na kurz bruslení. Je vidět, že většina dětí už má s bruslením nějaké 
zkušenosti, letos máme v kurzu méně začátečníků. Děti se učí pod vedením 
osvědčených trenérů a zvládají vše v pohodě. Děkujeme maminkám, které nám 
chtějí pomoci s obouváním a zouváním bruslí. Žádáme vás jen, abyste zvážili, zda 
pro vaše dítě není lepší, když ho raději podpoříte zpovzdálí z tribuny. Děti někdy 
podlehnou emocím, když vidí svou maminku a ztratí důvěru v sebe, v to, že to 
zvládnou sami. S obouváním nám pomáhají i trenéři a před i po kurzu máme 
dostatek času, abychom vše v klidu zvládli. Děkujeme za pochopení.  

 
Naše školka v letošním roce navázala aktivní spolupráci se speciální 

pedagožkou – logopedkou paní Mgr. Hojnou, která již dvakrát naší školku v rámci 
prevence navštívila a některým z dětí doporučila následnou logopedickou péči. 
Rodiče dětí byli o této skutečnosti informováni. Dále využíváme spolupráce s paní 
logopedkou ke konzultacím naší práce logopedických asistentů. Myslíme si, že se 
nám zatím podařilo podchytit případné problémy v řečovém vývoji dětí.  Vaše 
případné dotazy rádi zodpovíme. 
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První pololetí školního roku je za námi a před námi je ještě spousta práce. Mimo 
našich každodenních činností nás v únoru čeká období karnevalů, v únoru začneme 
s kurzem plavání, v dubnu budeme jezdit do J. Hradce na dopravní hřiště a v květnu 
nás čeká tradiční závěrečný školní projekt. Uvítáme vaší jakoukoliv pomocnou ruku i 
nápady, jak naše činnosti zpestřit Děkujeme.  

 
 

Výzva pro rodiče 
 
Vážení rodiče, obracíme se na Vás s žádostí o pomoc. Jak jsme se již 

v minulých časopisech zmiňovali, naše mateřská škola zakoupila do nově 
zrekonstruované spojovací chodby dřevěný ponk a nářadí na práci se dřevem. 
Chceme dětem poskytnout možnost naučit se základům opracování dřeva, 
zatloukání hřebíčků, práce se svěrákem, vrtačkou, pilkou. Máme krásné vybavení, 
ale bohužel nám chybí materiál, který bychom mohli opracovávat a vyrábět z něj. 
Uvítáme tedy, pokud má někdo z Vás možnost zajistit a věnovat nám drobné odřezky 
a prkénka z měkkého dřeva – smrk, borovice. Může se jednat i odpad z dřevovýroby, 
různých tvarů a velikostí, využijeme určitě všechno. Předem děkujeme. 

 
 

 

Plánované akce – únor: 
 

▪ Dětský maškarní karneval v Mš – ve čtvrtek 6. 2. – na tento den 

připravte prosím dětem nějaký kostým, děkujeme 
 

▪ Od 24. do 28. 2. – jsou jarní prázdniny – provoz Mš bude v tomto termínu 
omezen na jednu třídu, docházku dětí do Mš prosíme předem nahlásit 

 
 

▪ 17. 2. v pondělí – začíná kurz plavání 
- kurz probíhá v plaveckém bazénu v J. Hradci – cena 10 lekcí je 550,- 

Kč + cena za dopravu vlastním autobusem, která se platí až po 
skončení kurzu 

- děti jsou rozdělení do dvou skupin – začátečníci a pokročilí – první kurz 
začíná od 9, 00 hodin do 9, 45 a druhý od 9, 45 – 10, 30. 

- děti vyučují lektorky plavecké školy, dozor nad dětmi zajišťuje Mš 
- děti s sebou potřebují vlastní batoh  - ručník, plavky, případně koupací 

čepici (holčičky raději sepnuté vlasy a na kurz nenosit řetízky, náramky) 
– vše prosíme podepsat 

- svačinu a pitný režim zajišťuje Mš 
- děti můžete přihlásit na záznamovém listě v šatnách obou tříd 

 
Plavecký kurz bude probíhat každé pondělí do 4. 5. – kromě 24. 2. (jarní 
prázdniny) a 13. 4. (Velikonoční pondělí) 
 
Odjezd autobusu je v 8, 15 od autobusové zastávky v Horní Pěně, návrat okolo 
11, 15 hodin. 
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Březen  

▪ Ve středu 4. 3. v 10, 15 hodin – proběhne v Mš fotografování dětí – 
každoročně vám nabízíme možnost nechat své děti vyfotografovat 
profesionálním fotografem na sérii fotografií – sada obsahuje dvě série – 
postavu a portrét – cena celé série je přibližně 300,-   Kč.  
Hotové fotografie Vám zapůjčíme k nahlédnutí, pokud s nimi nebudete 
spokojeni, tak se skartují a nemusíte si je zakoupit. 
Při této příležitosti budou děti vyfotografovány i na společnou fotku. 

 
 

 
Dětský maškarní karneval 
 
V sobotu 1. 2. jsme pořádali dětský maškarní karneval v kulturním domě. Bohužel 
doba chřipek a nachlazení nás zastihla právě v tento čas a hodně dětí bylo 
nemocných, ale přesto na karneval přišlo okolo 50 dětí s rodiči. Věříme, že jste si 
společně s námi užili pěkné odpoledne plné soutěží a tancování. Překvapením pro 
děti bylo vystoupení profesionálního kouzelníka, který předvedl dětem úžasné triky.  
A protože je doba karnevalů a děti mají připravené krásné masky, připravíme si 
s dětmi ještě jeden karneval - v mateřské škole ve čtvrtek 6. 2. Doufáme, že do té 
doby se většina dětí uzdraví, aby jim nebylo líto, že o karneval přišli. 
 
Rádi bychom moc poděkovali paní Stránské a panu Štanclovi – Duu Echoes za 
skvělý hudební program, který pro děti připravili, za moderování panu Michalu 
Žoudlíkovi a sponzorům, kteří nám přispěli na odměny a zajištění programu pro 
děti – obecnímu úřadu v Horní Pěně, SDH Horní Pěna, Klub žen, Sdružení 
podnikatelů Zíka a Pilař, Aplo s.r.o., honebnímu společentství Horní Pěna, paní 
Vojtové, Zoo Na Hrádečku a divadelnímu spolku Jirásek. 
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Za sponzorské dary moc děkujeme paní Jačové, paní Rohové a paní Chmelové a  
paní Albrechtové. 

 
 

  V měsíci únoru oslavíme narozeniny s Jiříkem, k svátku popřejeme Nelince, 
Péťovi a Liliance. 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


