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  Číslo 3. listopad 2020 
 

    z pěněnské školičky                                   
                                                                  

          
 
 

 

Vážení rodiče, milé děti, 
 
Situace s vývojem epidemie COVID – 19 je v této době vážná. Jak jsme Vás již 
informovali, bohužel se virus nevyhnul ani naší školce. Z tohoto důvodu byla škola do 
8. 11. uzavřena. Po skončení karantény školu znovu otevřeme v pondělí 9.11.  
Prosíme vás, abyste zvážili, zda je nutné, aby vaše dítě v současné situaci do MŠ 
docházelo. Budeme i nadále požadovat, aby děti přicházely do MŠ bez příznaků 
onemocnění.  Prosíme o důsledné dodržování hygienických opatření, včetně nošení 
roušek v prostorách školy, desinfekci rukou, dodržování odstupů.  
Chápeme, že současný stav je složitý nejen pro Vás, ale komplikuje výuku i nám 
v MŠ. Přesto věříme, že se situace v dohledné době podaří zlepšit.  
 
Informace k povinné předškolní docházce: 
Povinnou předškolní docházku mají děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 
2015 a děti s odkladem školní docházky. Těchto dětí se týká také omlouvání 
absence v MŠ. V současném období bude možné omluvit delší absenci dítě v MŠ, 
pokud se tak rozhodnete z preventivních důvodů kvůli epidemi COVID- 19. V tomto 
případě se domluvíte na distanční výuce s učitelkami ze třídy Pastelek. Zahájení této 
formy výuky předpokládáme v polovině listopadu. Obsahem výuky bude vypracování 
zadaných materiálů – pracovních listů, úkolů, ale třeba i jednoduchých výrobků.  
 

 
 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Každým rokem se to stává,  
listí žloutne, opadává. 

Nastal měsíc holých strání, 
loučení a dozrávání. 

Ta tam jsou už hejna špačků, 
vlaštovek a jiných ptáčků. 
Jen u vrátek do zahrádky 
ještě kvetou listopadky. 

 
Podzim se stal neodmyslitelnou součástí našich dní, dny se krátí, stromy nám na 

rozloučenou zamávají svými barevnými korunami, příroda se pomalu začíná 
připravovat k zasloužilému zimnímu spánku. Měsíc říjen k nám byl skutečně štědrý: 
nadělil nám opravdu hodně teplých, slunečných dní, jako kdyby věděl, jaký dar nám 
všem dává.  
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I my jsme se  i přes jistou absenci některých našich kamarádů snažily si s dětmi 
tento vydařený měsíc dosyta užít. Jak už nám napovídá název započatého 
integrovaného bloku „ Výprava za poznáním, aneb poznávání pokladů podzimu“, za 
právě těmito zmíněnými poklady jsme se vydali. Podzim nás obdaroval celou řadou 
zdravých a chutných plodů. Po naší výpravě do lesa a hledáním jeho pokladů jsme 
se vypravili do sadů a zahrádek, kde na nás čekala pestrá úroda. Nejdříve jsme s 
pohádkou „ O veliké řepě“ a s písní „ Šla Nanynka do zelí“ zjistili, jak je příroda 
mocná a jak dokáže přeměnit nepatrné semínko v různě velké, barevné, ale hlavně 
chutné a zdravé plody zeleniny a ovoce, ale také ořechů a šípku. Děti jsme na 
základě praktického poznání seznamovaly s jednotlivými plody, které rozlišovaly  
podle počtu, velikosti, barev a chuti. Pracovali jsme s pohádkou i s písní, ve kterých 
děti poznávaly a pojmenovávaly hlavní postavy, řadily je podle děje, podle velikosti, 
poznávaly, jak je důležitá spolupráce a pomoc a proč je nesprávné se k někomu 
nepěkně chovat. Největší přínos pro děti byla samotná účast na zpracování 
některých druhů podzimních plodů. Samy si prakticky vyzkoušely, jakým způsobem 
se nakládá zelí, samy se pokoušely zelí krájet, nandat do nádoby a nakonec 
postupně všechny děti „šlapaly zelí“ - pochopitelně s hygienicky zakrytými nožičkami. 
Plody šípku si děti připravily na chutný zdravý čaj. Ani ovoce šikovným dětským 
ručičkám neuniklo – z jablíček, které jsme společně natrhali na školní zahradě, děti 
pomáhaly připravit kompot, na kterém si mohly pochutnat. Do společných činností 
jsme zařadily DH a další aktivity, které rozvíjely motoriku, postřeh, myšlení, 
spolupráci.  

Popsaly jsme zde jen některé z činností, které jsme s dětmi realizovaly proto, že 
se domníváme, že se děti samy podělí o své zážitky ze školky a také výsledky jejich 
práce vídáte v šatně naší třídy. Chtěly jsme zde hlavně vyzdvihnout, jak jsme si 
opravdu plodů podzimu všichni užili, ale hlavně jak naše děti dokázaly spolupracovat. 
Do našich společných činností se zapojily už všechny děti, dokázaly naslouchat, 
nechaly se „vtáhnout“ do děje, uměly vnést svůj názor, aktivně se podílely na všech 
aktivitách. A i když nebyly vždy v plném počtu, byly jsme z našich i nových dětí 
nadšené, velmi dobře se nám s nimi pracovalo a naší třídu ovládla příjemná a 
přátelská atmosféra. O to víc nás mrzí, že jsme musely naše vzájemné setkávání 
přerušit na dobu prodloužených podzimních prázdnin, a navíc na dobu nezbytně 
nutnou od vyhlášení uzavření až do znovuotevření naší školky. Doufáme, že se opět 
všichni setkáme. Moc se na Vás těšíme. 

V měsíci listopadu se budeme nadále věnovat podzimním tématům, 
připomeneme si svátek sv. Martina a pomalu vplujeme do času adventního, který 
nám dá možnost k vyslovení tajných přání, ke snění a těšení se. 

 
 

 
TŘÍDA PASTELEK 
 
V měsíci říjnu jsme se pomyslně vrátili do doby o několik let zpátky. V dnešním 

světě jsou děti zvyklé, že je pro ně dostupné všechno, co potřebují. Veškeré 
potraviny se nakoupí, doma mají teplo a pohodlí, ovládají moderní technologie i cizí 
jazyky. Jenže co když se dětí zeptáte, zda ví, jak a čím tatínek řeže třeba dřevo, 
nebo jak se jmenují lesní zvířátka? Některým dětem dělá problém odpovědět. Děti 
z naší třídy Pastelek jsou na tom ale v tomto ohledu dobře. Jak jsme v uplynulém 
měsíci poznali, někteří z nich už jsou doma zdatnými pomocníky, umí pojmenovat a 
zacházet s různými nástroji, mají přehled o fungování dění v přírodě a o zdravém 
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způsobu života. Snažte se prosím i nadále společně s námi podporovat u dětí 
zvídavost a také praktické dovednosti, aby z nich vyrostal generace, která si umí v 
životě poradit.☺ 

V  prvním tématickém celku „Zimy se bát nemusí, kdo se na ní připraví“, jsme si 
nejprve charakterizovali znaky podzimu. Vysvětlili a ukázali jsme si, jak se máme 
postupně připravovat na nadcházející zimní období a jakým způsobem se dají na 
zimu ukládat plody, které nám podzim nadělil. Jak musíme připravit své zahrádky a 
domy na zimu. Co je důležité pro naše zdraví v podzimním období, jak se máme 
chránit před nemocí. Důležitou součásti tohoto celku bylo povídání o zpracování a 
přípravě dřeva na topení, kdy jsme opět využili naší dílničku. Děti si zde mohly 
vyzkoušet práci s pilkami, brousky. Různé druhy nářadí pro zpracování dřeva jsme si 
také ukázali na obrázcích. Využili jsme zvukové nahrávky k rozvíjení sluchového 
vnímání, procvičili postřeh a paměť při společných hrách.  

V dalším týdnu jsme se na zimu připravili společně s lesními zvířátky. 
Pojmenovali jsme je podle obrázků, řekli si, čím se živí, kde žijí, zda zimu přezimují, 
vydali jsme se po jejich stopách. Hodně jsme v tomto týdnu tvořili z papíru – stříhali, 
kreslili, lepili. Procvičili jsme grafomotoriku – obtahování obrázku jedním tahem, 
naučili se veselou písničku o veverce, procvičili početní řadu, porovnávali velikosti a 
déle zkoumali život v lese. 

Posledním tématem v tomto měsíci pro nás byl celek „Potkal se drak s drakem“, 
tento celek byl zaměřen převážně na procvičení jazykových dovedností a citu, rozvoj 
slovní zásoby, poznání významu homonym. Rozvíjeli jsme také dětskou fantazii a 
myšlení. V tomto tématu se potkával pohádkový svět se s světem reálným, kdy si své 
zkušenosti navzájem sdělovali pohádkový drak a drak z papíru. Pohádka o dracích 
nás provázela celým týdnem, děti si také vyrobily svou vlastní knížku, kde mají 
pohádku napsanou a velmi by nás potěšilo, kdybyste nám pomohli vymyslet 
pokračování příběhu. Děti to dostaly za dobrovolný domácí úkol na prázdniny. Na 
konci knížky máte volné místo, kam můžete psát. Těšíme se, že se s námi podělíte o   
vaše příběhy.  

Pouštění létajících draků je také jednou už trochu opomíjenou zábavou pro děti. 
Zkusili jsme s dětmi draky pouštět na louce, bohužel nám moc nepřálo počasí – bylo 
téměř bezvětří. Věříme, že to s dětmi za příznivých podmínek zkusíte znovu a 
uvidíme nad Pěnou, Kačlehami, Malíkovem i jinde létat spoustu draků.☺ 

 
 

V měsíci listopadu slaví narozeniny Alička a Davídek, svátek oslavíme s Nikolkami, 
Emičkami, Ondráškem. 
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Soutěž o nejkrásnější dýni 
 

Na začátku měsíce října jsme vyhlásili školní soutěž „O nejkrásnější dýni“. Mile 
jste nás potěšili tím, že se do soutěže zapojilo velké množství účastníků – 24 dětí 
s rodiči. Je patrné, tvořit s dětmi vás opravdu baví a moc vám všem děkujeme, že 
jste se takto aktivně zapojili. 

Dýně byly překrásné, pro nás byly všechny vítězné. Diplom a drobný dárek 
obdržely všechny děti. Naše soutěž měla ale svá pravidla a bylo řečeno, že o vítězi 
rozhodnou vaše hlasy. Je nám líto, že se hlasování nemohli zúčastnit všichni, 
hlasovali ale všichni ti, kdo byli ve středu 21. 10. ve školce. Hlasování bylo velice 
těsné, proto se nám na 1. a 3. místě sešel stejný počet hlasů. Vyhlásili jsme tedy 5 
vítězů.   

 
1.  místo -  13 bodů – dýně Nikolky   
Hájkové a Vanesky Pivkové  

 
 
 
 

 

 
 
 
2. místo – 12 bodů – dýně Oliverka 

Jača 
 
 
 
 
 

3. místo – 10 bodů – dýně Abinky 
Gujdové a Emičky Vojtové 

 
 

     Vítězům moc gratulujeme 
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