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Číslo 10. červen 2020                          
                                    
            z pěněnské      
              školičky                                                           

 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Od našeho posledního setkání i od posledních tištěných „ Zpráviček“ se událo 
mnohé. Nikdo z nás si ani nedokázal představit, že ze dne na den nastane situace, 
kdy se nebudeme moci vídat s Vašimi dětmi, ani s Vámi. Nastalé okolnosti tomu 
chtěly tak a nejrůznější opatření a vyhlášení se měnily každým okamžikem a celkem 
podstatně ovlivnily život nás všech.  

Po poměrně dlouhé době jsme naši MŠ mohly opět otevřít a to s sebou nese 
pochopitelně mnohem větší nároky na hygienu a na opatření týkající se organizace 
provozu (s podrobnými informacemi jsme Vás seznámily v rozesílaných emailech). 

 Každopádně jsme skutečně rády, že jsme se mohli opět setkat a přivítat v naší 
školce naše děti. I když jsme měly trošičku obavy, jak některé, zvláště nejmladší děti, 
tento opětovný nástup do MŠ zvládnou, opravdu nás MOC překvapily. Po 
několikaměsíční pauze mezi nás přišly, jakoby se vrátily po víkendu, s dobrou 
náladou, bez slziček a natěšené na kamarády. 

Protože jsme do školky nastoupili v tomto zvláštním čase, kdy nás ze všech 
stran zahlcují nejrůznější informace, ani nás ani děti nemine tok nových a nových 
zpráv a protože nastaly také viditelné změny v provozu školky, rozhodly jsme se 
věnovat právě této problematice – to jest zdraví, hygieně, zdravé stravě, …. Zkrátka 
jsme chtěly dětem přiblížit a vysvětlit, proč nyní musíme více dbát na osobní hygienu 
a to nejen ve školce, proč s námi nemohou být ve třídě všechny hračky, zvláště ty z 
domova, proč bychom měli být na sebe více opatrní. Prostě jsme se celý týden 
seznamovali s viry, bacily i vitamíny - rozlišovali jsme je podle tvaru a barev, určovali 
jsme, kdo je zlý a kdo hodný, napodobovali jsme emoce a přiřazovali je správným 
obrázkům. Ale hlavně jsme co nevíce času trávili venku hlavně na naší zahradě.  

V následujícím měsíci se nejdříve budeme věnovat svátku všech dětí, který 
společně oslavíme na zahradě MŠ soutěžemi, přiblížíme si, kde všude na světě žijí 
děti, vyzdvihneme důležitost kamarádství.  

V jiných letech jsme touto dobou realizovaly vždy nějaký projekt s naučným 
tématem, který vyvrcholil „ Zahradní slavností“, v letošním roce musíme s lítostí tyto 
akce oželet. Budeme se tedy věnovat tématům, vycházejícím z jarního, až skoro 
letního počasí a přírody.  
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TŘÍDA PASTELEK 
 
V pondělí 25. května jsme se po dvouměsíční vynucené pauze společně sešli ve 

školce. Doba, kdy se děti se svými kamarády neviděly, byla dlouhá. Ale ne zase tak 
moc, aby ukončila dětská přátelství. Děti se s radostí přivítaly se svými kamarády i 
s námi a už si zase můžeme všichni společně hrát. 

Jak jste již byli informováni, platí ve školce přísnější hygienická pravidla a 
některá další omezení. Děti je přijaly bez problémů a děkujeme také vám, že je 
respektujete.  

V čase, který nyní tráví děti ve školce, se věnujeme našim běžným činnostem. 
Změny, které nastaly, se týkají spíše přípravě na stolování, převlékání v šatnách, 
hygieny. Veškerá nová pravidla chování jsme si s dětmi vysvětlily hned v prvních 
dnech pobytu v Mš. Připravily jsme dětem tématický celek, kdy jsme si připomněli, 
jaké chování je rizikové a jaké je přijatelné v této době. Snažili jsme se vyjádřit svoje 
emoce a poznávání emocí, gest a miminky jsme se věnovali i v dalších dnech.  

Dopolední činnosti jsme také trochu zkrátili, abychom mohli trávit co nejvíce času 
venku (pokud to počasí dovolí). Některé dny jsme na zahradě školy, jindy chodíme 
na delší vycházky do lesa – trochu s tím počítejte při oblékání dětí, měly by mít 
vhodné oblečení a obuv, kvůli ochraně před hmyzem. Zkontrolujte také, prosím, 
dětem oblečení v šatnách, abychom měli věci na převlečení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loučení s předškoláky 

Čeká nás poslední měsíc ve školce před prázdninami. V této době jsme vždy 
v minulých letech prožívali nějaký školní projekt, který byl zakončen zahradní 
slavností. Letos se bohužel neuskuteční projekt ani zahradní slavnost. Při této 
příležitosti jsme se vždy zároveň loučili s předškoláky. Nechceme děti o rozloučení 
se školkou připravit a proto jsme se rozhodli, že proběhne ve školce s dětmi, ovšem 
bez přítomnosti rodičů. Dnem, kdy se s předškoláky rozloučíme, bude středa 24. 6. 
dopoledne. Vše proběhne se vším všudy. Rádi bychom, aby si naši předškoláci 
odnesli ze školky nejen spousty zážitků a vzpomínek. Bylo by hezké, kdyby jim jejich 
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kamarádi na památku věnovali nějaký malý dáreček, který jim je bude připomínat. 
Chtěli bychom vás poprosit, abyste se svými dětmi každý připravili 12 (předškoláci 
11) drobných dárečků pro předškoláky – cokoliv malého, milého, vyrobeného, 
sladkého,… na tento den. Věříme, že to naše malé školáky potěší.  
 
1 . června slavií svátek děti na celém světě. My se v tento den vydáme na 
dobrodružnou cestu za pokladem, kdy nás budou provázet úkoly a hry, které budou 
inspirovány zajímavostmi z celého světa. Tématu her dětí z různých částí světa se 
budeme věnovat celý týden. V dalších tématech se seznámíme např. s dopravní 
tématikou, životem hmyzu a lesa a dalšími. 
 

 
 
Informace k platbě školného 
 
V březnu jste zaplatili částku školného 150, - Kč . Za měsíc květen bude platba 
snížena na 100, - Kč. Platba za červen činí – 250, - Kč. Za měsíc červenec a srpen 
budete dohromady platit 300, - Kč. 
 

 
 
Vyúčtování kulturního fondu  
 
Vzhledem k tomu, že již neproběhnou žádné další placené školní akce, dostanete 
lísteček s vyúčtováním kulturního fondu. Dětem, které budou do mateřské školy 
docházet i v dalším školním roce, se přeplatek převede na příští rok.  Rodičům 
předškoláků bude nevyčerpaná částka peněz vrácena v hotovosti. 
 

 
 

Kurz Angličtina hrou 
Jelikož jste měli ještě zaplacené 4 lekce kurzu AJ ( 2 x náhrada za nemoc, 2 x za 
dobu do konce března), proběhne ještě 4., 11. a 18. 6 . výuka v běžném čase. Jedna 
lekce byla již v květnu. 
 

 
 
V měsíci červnu oslavíme narozeniny s Marcelkem a Emičkou, k svátku popřejeme 
Toničce a Pavlíkovi. 
Dodatečně blahopřejeme všem dětem, které oslavily své narozeniny a svátky v době 
uzavření školy. Přejeme jim hodně radosti, pohody a zdraví. 
 

 
 

Děkujeme paní Mádlové za poskytnuté desinfekční prostředky. 
Rádi bychom také poděkovali všem rodičům a organizacím, které nám po celý rok 

pomáhali a věnovali nám různé sponzorské dary a příspěvky. 
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Jistě jste zaznamenali, že prostranství před školkou prošlo velkou rekonstrukcí. 
Stavební práce prováděli zaměstnanci Obce Horní Pěna.  Na zahradnických 
úpravách jsme se podíleli všichni. Snad se vám nová podoba školky líbí. V pokládání 
nové dlažby se bude průběžně pokračovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protože tyto Zprávičky jsou v letošním školním roce poslední, chtěli bychom 
Vám i dětem popřát krásné léto, báječnou dovolenou a mnoho nevšedních  

zážitků.   
 

 
Dětem, které odchází do základní školy přejeme, ať se jim ve škole daří  

a ať zde potkají další nové přátele. 
 

 
Na všechny ostatní děti a i na jejich nové malé kamarády, kteří přijdou, 

 se budeme všichni těšit v září. 
 

Vaše paní učitelky, asistentka, kuchařky a uklízečka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


