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Číslo 2. říjen 2020 
 

                                                            
                                                                  
         z pěněnské                                                                    

                                                                                  školičky    
 

 

 

Informace MŠ k mimořádným opatřením platným od září 2020 

 
Vážení rodiče, 
nejprve bychom Vám rády poděkovaly, za to že respektujete všechna naše 
doporučení. Nosíte roušky, dbáte na dodržování hygienických pravidel a jste 
ohleduplní k ostatním dětem i nám pedagogům, tím že dítě s příznaky onemocnění 
necháváte v domácí péči. Chápeme, že pro Vás někdy může být těžké zajistit dětem 
hlídání, ale situace je stále vážná a jednou z věcí, kterou můžete sami udělat, je 
zabránit riziku rozšíření jakékoliv infekce. Děkujeme, že jste si toho sami vědomi. 
 
Prozatím nezavádíme žádná další opatření – prosíme i nadále o dodržování 
stávajících opatření – nošení roušek v budově MŠ, používání desinfekce na ruce, 
dodržování rozestupů – omezení počtu osob v šatnách tříd. 
.  
Pro děti i nadále platí, že po příchodu do MŠ SI MUSÍ UMÝT RUCE MÝDLEM, 
neměly by do MŠ nosit hračky z domova – s vyjímkou plyšáčka na spinkání, ve třídě 
Pastelek prosíme o častější výměnu zubních kartáčků. Děti si i nadále sami 
nepřipravují svačinu ani neprostírají k obědu. Veškeré jídlo vydává personál 
v rukavicích. 
 

Pokud by došlo k nějaké neočekávané změně v mimořádných opatřeních, 
budete co nejdříve informováni na nástěnkách ve třídách. 
 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Měsíc říjen už je tady, 
míchá barvy dohromady. 
Přebarvuje stromům listy, 
zelenou nechá jen místy. 

Vítr fouká víc a více,  
podzimní jsou plískanice. 
Můžeme si pouštět draky 

v tomhle větru nad oblaky. 
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Máme za sebou první měsíc nového školního roku, který své jméno „Září“ mohl 
tentokrát určitě nosit s pýchou - obdaroval  nás skutečně zářivými dny, nešetřil sílou 
slunečních paprsků a téměř letními teplotami. Jako by nám chtěl dokázat, že ještě 
patří do letního období, a nebo možná chtěl tak trochu napravit ne příliš úspěšný 
samotný nástup léta. Umožnil nám co nejvíce času trávit venku, v přírodě.  

Nový školní rok pro nás začal poněkud neobvykle: očekávaly jsme příchod 
našich nových kamarádů, ale stejně tak jsme vítaly naše děti, které se vrátily do 
školky po značně dlouhém období.   Uplynul první měsíc, ve kterém Vaše děti možná 
poprvé prožívaly odloučení od svých blízkých a ze kterého možná někteří z Vás, měli 
obavy. Stejně tak, jako Vy, tak i my jsme nevěděli, jak Vaše děti tuto první velkou 
zkoušku zvládnou. Pochopitelně se objevoval stesk po mamince i trochu slziček, ale 
po určité době se děti nechaly zabavit, postupně pláče a stesku ubývalo. Svou roli v 
adaptaci našich nových dětí měla i jejich absence v docházce a jejich opětovný 
nástup do kolektivu. Snažily jsme se děti zaujmout a poskytly jsme jim dostatek času 
na přivykání na vše nové a neznámé. Některé se zatím nezařazují do her a 
komunikací s ostatními dětmi, ale to vše, vzhledem k takto krátkému společně 
strávenému času, patří k adaptaci - k okoukávání, oťukávání se, ke zvykání. A 
naopak, někteří naši noví kamarádi, jakoby do naší školky již docházeli, zkrátka 
obrazně řečeno: „Vpuli k nám, jako ryba do vody“.  

A  jak jsme si uplynulý měsíc užili? Jak jsme se zmínily v minulém vydání našeho 
časopisu, na nástěnce v šatně naší třídy každý počátek týdne vyvěšujeme „Týdenní 
plány“ s danými tématy, ve kterých Vás informujeme o činnostech, které s dětmi 
plánujeme uskutečnit. V měsíci září a v počátku nového školního roku s tématickým 
blokem, nazvaným „ Šlapu si to do školky, pro kluky i pro holky“, se vždy věnujeme 
vzájemnému seznamování.  Abychom děti zbavily ostychu, vždy nám v činnostech 
pomáhala plyšová hračka dle zvoleného tématu. V prvním týdnu našeho setkávání 
se děti navzájem představovaly, poznávaly své značky a místečka u stolečků, v 
umývárně, v šatně. V následujících týdnech jsme k týdenním plánům využily příběhy 
a obsahy známých pohádek a básní. S jejich využitím jsme mohly uskutečňovat naše 
vytyčené cíle, kdy jsme zvládly spoustu věcí. Zaměřily jsme se na vzájemné 
seznamování dětí, poznávání prostor školky, porovnávání prostor doma x ve školce. 
Děti se podílely na společném vytváření pravidel, byly jim vštěpovány základy 
společenského chování. Snažily jsme se o spolupráci dětí, o vzájemnou toleranci a 
pomoc, i umění podělit se s ostatními, umět požádat a půjčit hračku. Se zvolenými 
pohádkami a básněmi jsme mohly rozehrát příběhy, do kterých se děti celkem 
spontánně zapojovaly, dokázaly převzít danou roli, nechaly se nadchnout.   

Zpočátku se některé naše nové děti do společné práce nezapojovaly, pozorovaly 
ji spíše z bezpečné vzdálenosti, nicméně výtvarné a pracovní činnosti neodmítaly, 
naopak se jich ochotně zúčastnily. 

Za velmi důležité považujeme společné ranní hry dětí, ve kterých je jim nabízíme 
řadu pomůcek a při kterých dochází ke vzájemné spolupráci a poznávání. 
Podporujeme námětové hry, kdy děti přebírají určité role a vzájemně se doplňují. 

Následující měsíc si budeme chtít patřičně užít: budeme poznávat ovoce, 
zeleninu a všechny plody podzimu, rozvineme své smysly (chuť, hmat, čich, zrak), 
pokusíme se určovat velikosti, tvary, barvy, to vše na základě praktického poznávání 
a častými výpravami za poznáváním a vycházkami do přírody, vyhledáváním plodů 
podzimu.  
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TŘÍDA PASTELEK 
 
První letošní školní měsíc je 

za námi. Ačkoliv je doba, jaká je, 
plná špatných zpráv a nejistoty, 
my si ji ve školce s dětmi moc 
nepřipouštíme a naopak se 
snažíme fungovat co nejběžněji. 
Našli jsme spoustu pozitiv, které 
nám září přineslo – krásné 
počasí, spoustu času na hry, 
kamarády, které jsme dlouho 
neviděli. Než děti dorostou 
dospělým starostem, uplyne ještě 
spousta času a ten se jim 
snažíme naplnit hrou, pohodou a 
zajímavými činnostmi.  

 
Hned od prvních dnů se děti seznamovaly s prostředím naší třídy. Už ví, kde 

mají svá místa v šatně, koupelně, u stolečků a kde najdou hračky, s kterými si rády 
hrají. Také jsme si vysvětlili, jaká pravidla musíme dodržovat, aby nám bylo spolu ve 
školce dobře – děti se učily vytvářet kompromisy a spolupracovat nejen při 
společných činnostech, ale i při svých hrách. Po prvním vzájemném poznávání jsme 
se pustili do společného objevování dění okolo nás, které souvisí s končícím létem a 
přicházejícím podzimem.  

V tématickém celku „Vlaštovičko, leť“ jsme se rozloučili s ptáčky, kteří na zimu 
odlétají do teplých krajin. V dalším týdnu jsme si připomněli, co je to „ babí léto“. 
Povídali jsme si o životě pavoučků, o jejich významu, životě. Jelikož nám počasí 
opravdu přálo, mohli jsme spoustu činností realizovat venku. Během letních prázdnin 
byla nově položena dlažba na terase školy a tak jsme mohli jen vyběhnout ze třídy a 
cvičit a hrát si venku. Naše hry jsou vždy nějakým způsobem didakticky zaměřené – 
děti musí dodržovat pravidla, plnit úkoly podle zadání, ale vše je formou hry. Takto 
jsme si venku zahráli na putování vlaštovek do daleké Afriky – kdy se děti učily hrát 
za svůj tým. Jindy jsme sbírali mušky pro pavoučky – kdy děti prokázaly svou 
obratnost a schopnost se záměrně soustředit. K činnostem jsme využili i vycházky do 
lesa, kdy děti hledaly, co všechno se může zachytit do pavučinky, kterou si s sebou 
nesly. Využili jsme také naší pracovní dílničku, kdy zvláště kluky, ale i některé 
holčičky zaujalo opracovávání dřeva a zatloukání hřebíčků, okolo kterých si 
pak z vlny omotaly pavučinu. Naučili jsme se také dvě písničky a krátké říkanky, 
samostatně pracovali na různých grafomotorických, početních a jiných úkolech. 
Velice nás těší, že děti s námi moc dobře spolupracovaly, rozuměly zadání úkolů a 
snažily se úkoly splnit. Některým předškolákům ještě chybí samostatnost, ale to je 
v pořádku, jsme teprve na začátku. ☺ 
 

Prosíme rodiče, aby pravidelně kontrolovali, zda mají děti dostatek náhradního 
oblečení, v říjnu už nemusí být tak hezky a pak se potřebujeme z venku převléci do 
čistých tepláků na lehátko. Doplňte i ponožky a spodní prádlo, občas se může stát 
drobná nehoda a spodní prádlo pro děti nepůjčujeme. 

Prosíme o častější výměnu zubních kartáčků, některým holčičkám také zatím 
chybí hřeben. 
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Kulturní fond 
Připomínáme rodičům, kteří ještě nedoplatili kulturní fond, aby tak učinili co nejdříve. 
Fond měl být zaplacen do konce září. O částce, kterou zbývá doplatit, vás mohou 
informovat učitelky ve třídách. 

  

Divadélka v MŠ jsme prozatím nezrušili, 25 září již děti viděly pohádku „O zlaté 
huse“ z loutkového divadélka pana Viktora. Plánovali jsme uskutečnit představení na 
terase školy, bohužel nepříznivé počasí nám to nedovolilo. Děti tedy sledovaly 
pohádku ve třídě a z preventivních důvodů měly nasazené roušky. Druhé plánované 
divadlo, které mělo být 18. 9. se nekonalo – představení bylo zrušeno 
z organizačních důvodů divadla. Za září vám tedy bude z kulturního fondu odečteno 
50, - Kč za jedno divadélko. 
Pokud nám to počasí dovolí, budou i další představení venku. 
 

 
 

Plánované akce – říjen: 
▪ 8. 10. ve čtvrtek v  9, 00 přijede do MŠ divadélko „Divoloď“ s pohádkou 

„Dlouhý, široký a bystrozraký“, cena představení je 50, - Kč. 
 

▪ 29. a 30. 10. – ve čtvrtek a v pátek jsou podzimní prázdniny – prosíme o 
nahlášení docházky dětí do MŠ na tyto dny na záznamové listy v šatnách tříd. 
Děkujeme. 

 
 

 

 „Angličtina hrou“ 
 

Podařilo se nám zajistit vyučující na „Angličtinu hrou“. Od října nastoupí do Mš jako 
stálá zaměstnankyně slečna Šárka Roštěková, která několik let pobývala v Anglii a 
pod jejím vedením bude výuka formou hry probíhat.   
Kurz bude určen pouze pro třídu Pastelek, bude součástí našich týdenních 
tematických celků. Dvakrát do týdne zařadíme do našich činností „anglickou“ 
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jazykovou chvilku, kde se děti formou hry – básničky, písničky a mluveného slova 
seznámí se základy anglického jazyka. Jelikož tyto chvilky budou součástí našich 
dopoledních aktivit a jsou určeny pro všechny děti ze třídy Pastelek budou bezplatné. 
 

 
 

Novinka v Mš – Zájmový kurz „Keramika a výtvarka“ 
 

Od poloviny října bude v naší školce probíhat nový kurz  keramicko- výtvarného 
tvoření. Ten povede slečna Šárka Roštěková. Při výtvarném tvoření a práci 
z keramickou hlínou jí budou asistovat naše paní učitelky. 
 
Tento kurz bude určen především pro předškolní děti, počet bude omezen na 
12 – 15 dětí. Prosíme, aby děti měly vhodné oblečení. 
 
KURZ BUDE PROBÍHAT PRAVDĚPODOBNĚ VŽDY VE ČTVRTEK v odpoledních 
hodinách, od 14, 00 do 14, 45 hodin. 
 
Kurz se bude platit částkou 50, - Kč za lekci – kdy část peněz půjde na náklady za 
materiál. Platit se bude na celé 1. pololetí, od 15. 10. do 28. 1. To je za 13 lekcí 
částka 650, - Kč (nebude 29. 10. V době podzimních prázdnin). Platbu prosíme do 
konce října uhradit p. Jedličkové. 
 
Částka se nebude vracet, pokud dítě nebude v MŠ přítomno, pouze v případě 
mimořádných opatření, kdy by se kurz nekonal z provozních důvodů Vám bude 
vrácena částka za nevyužité lekce.  
 

Na kurz bude možné se přihlásit na záznamovém listě v šatnách obou tříd. 
 

 
 

Rádi bychom velice poděkovali paní Loušové za krásné hračky pro děti, dále paní 
Vojtové a Hájkové za rostlinky a hračky, děkujeme také manželům Makovičkovým, 
paní Vyskočilové za výtvarné potřeby a paní Janákové za velkou dodávku barevných 
papírových desek. ☺☺☺ 
 

 
 
V měsíci říjnu popřejeme k narozeninám Pavlíkovi a Péťovi, svátek oslavíme s 
Olíčkem,Frantíkem, Eliškou, Justýnkou, Marcelkem, Terezkou a Lukáškem. 
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Mateřská škola v Horní Pěně vyhlašuje 
 

 
 

                                                              
 

Vyzýváme všechny tvořivé rodiče i prarodiče, aby se zapojili 
spolu s dětmi do soutěže „ O nejkrásnější dýni“. 

 
Podzimní dílna se letos bohužel nekonala, ale protože víme, že 

jsou mezi Vámi velice šikovní rodiče, kteří rádi tvoří se svými 
dětmi, dáme vám příležitost předvést, co dokážete ! 

 
Zadání soutěže je jednoduché:  
Ozdobit dýni podle své fantazie, s využitím jakéhokoliv 
materiálu – přírodnin, květin, dřívek, textilie…. a z dýně – malé, 
velké, obrovské… ☺☺ vykouzlit cokoliv, co vás napadne. 
 

Vaše výtvory bychom rádi 
umístili před budovu školky, 

kde by jistě potěšily 
všechny, kdo k nám přijdou. 

 
O vítězné dýni rozhodne 
hlasování. První tři místa 

budou odměněna. 
 

Těšíme se na vaše výrobky – do soutěže se můžete zapojit 
do 23. října 

Vyhlášení vítězů proběhne 27. října. 
 

 

          Soutěž 
„O nejkrásnější dýni“                        
                                                                             

 


