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   Číslo 5. leden 2021 
 

     z pěněnské školičky                                   
                                                                  

 

 

 
TŘÍDA RYBIČEK 

 

Nesu Vám, lidičky, nesu Vám novinu :  
„Starý rok překročil osudnou hodinu“. 
Nesu Vám, lidičky, nesu Vám vzkaz : 

„Že ten rok letošní začíná včas“. 
 

Je tomu  tak, den se dnem se sejde a pomalu nám ten rok přejde.Vítáme Vás v 
Novém roce 2021 a přejeme Vám a Vašim blízkým moc a moc zdravíčka. Věřme, že 
tento rok k nám bude laskavější, než ten předchozí. A i když minulý rok byl pro nás 
všechny velmi náročný, možná nám přece jenom něco dal: mohli jsme se navzájem 
víc užít, vychutnat si společně strávené okamžiky a možná jsme měli možnost se 
trochu zastavit a zamyslet. 

Tolik očekávané vánoční svátky nám připomínají vzpomínky na  upřímnou radost 
v dětských očích nad rozbalenými dárečky, na společné zážitky. Vůně cukroví a 
smaženého kapra se rozplynuly, my se však ještě chvíli můžeme těšit z rozsvíceného 
stromečku a nazdobených oken.  

Uplynulý poslední měsíc v roce jsme se s dětmi snažili co nejvíce užít. I když 
jsme Vás s ohledem k situaci nemohli potěšit naším každoročním předvánočním 
vystoupením, děti nebyly o nic ošizené. Měsíc prosinec jsme zahájili tak trochu 
rozpačitou přípravou na nebeskou i pekelnou návštěvu. Hned v počátku měsíce jsme 
si s dětmi trošku čertovsky vyzdobili třídu, vyprávěli jsme si o čertech, kterým jsme 
vymýšleli jména, o svatém Mikuláši a jeho dobrých skutcích. 
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 Rozlišovali jsme, co je dobro a co zlo, vyrobili jsme si malý dáreček, …. zkrátka 
jsme se natolik zaměstnali, že jsme skoro zapomněli. A najednou přišli ! A přišli 
všichni: hodný Anděl, laskavý Mikuláš a dokonce sám strašidelný čert! Objevilo se 
sice pár slziček a trošičku strachu, a protože Mikuláš ví a vidí vše, bylo nutné mu pár 
slibů dát. Přesto všechno byly děti velmi statečné a odměnou jim byla pravá 
Mikulášská nadílka. Radost z dárečků jako mávnutím kouzelného proutku zahnala 
všechny obavy a vyloudila úsměvy na dětských tvářích.  

 
Čas nás nešetřil a vrhnul nás do času plného tradic a svátků, do času plného 

očekávání a těšení. S nástupem adventu jsme se začali připravovat na blížící se 
vánoční svátky. „Advent“  znamená „ Těšení“, ve skutečnosti příchodem tohoto 
období začíná v mnoha domáctnostech boj s časem – vždyť zbývají pouhé čtyři 
týdny do vánoc! Napéct cukroví, sehnat stromeček, všechno pořádně uklidit, 
vymyslet překvapení pro své blízké, …..Ani my jsme nelenili, čekala nás spousta 
práce: dozvědět se vše o adventu, vánočně vyzdobit třídu, poslechnout si vánoční 
pohádky, vyrobit adventní věnečky. Pomoci stromečku nazdobit větvičky, pořádně 
uklidit hračky, aby nás svou návštěvou nezaskočila svatá Lucie. Připravit dárečky pro 
rodiče, vyslovit svá přání, najít ztracenou vánoční hvězdu. Všechno jsme zvládli a 

mohli jsme se už jen těšit na Ježíška! 
Poslední den před vánočními prázdninami 
jsme si vytvořili pravou vánoční atmosféru : 
stromeček na nás blikal svými světýlky, na 
adventních věnečcích „ hořely“ všechny čtyři 
svíčky, děti si přinesly krásné vánoční 
cukroví, ze kterého si připravily slavnostní 
pohoštění. Bylo skvělé pozorovat je, jak své 
cukrovíčko nabízejí svým kamarádům k 
ochutnání. Než nás Ježíšek navštívil, 
vyzkoušeli jsme si některé vánoční tradice, 
zazpívali koledy a pak už byl  jen krůček k 
tolik očekávané nadílce. Konečně se 
rozezněl zvuk zvonečku a nadšený jásot dětí 
nad dárečky pod stromečkem nebral konce. 
Ježíšek k nám byl opravdu štědrý!  

Zima se naplno ujala své vlády a my 
věříme, že nás obdaruje sněhovou nadílkou, 
mrazíci nám promění vodní hladiny v hladkou 
lesklou plochu a my si s dětmi užijeme pravé 
zimní radovánky, poznáme různá skupenství 
vody, postaráme se o zvířátka a ptáčky. 
Naučíme se také pečovat o své zdraví, 
poznáme své tělo a využijeme naplno své 
smysly. 
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TŘÍDA PASTELEK 
 

Vážení rodiče, milé děti,  
S počátkem nového roku se nabízí nejprve se ohlédnout za tím uplynulým. Pro 

nás všechny byl tento rok jiným než všechny předešlé. Přes různé změny a opatření 
jsme se snažili zajistit Vašim dětem příjemné prostředí, krásné zážitky a kvalitní 
vzdělávání. Po klidném září, kdy jsme se do našich činností naplno ponořili, přišel 
nemilý říjen, kdy se ani nám nevyhnul obávaný virus. Naše aktivity byly rázem 
nuceně přerušeny a až v listopadu jsme se pozvolna začali vracet do běžného 
chodu. Prosinec se pak nesl v téměř nerušeném duchu adventním. Co nás čeká 
počátkem ledna, je zatím neznámou. Věříme, že jste strávili svátky v klidu, pohodě a 
ve zdraví se svými blízkými a načerpali nové síly pro další období. Zřejmě nebude 
úplně bezstarostné, ale věříme, že už jsme všichni nabyli dostatek zkušeností. Víme, 
jak se máme chovat bezpečně a navíc je na obzoru nová naděje. Mysleme pozitivně 
a věřme, že tato nepříjemná situace již brzy skončí. Hodně zdraví a štěstí do nového 
roku. 

 
Mikulášské období 
Jak bylo již výše zmíněno, užili 

jsme si adventní čas v mateřské škole 
v poklidné atmosféře. Počátkem 
měsíce jsme se připravili na příchod 
Mikuláše, čerta a anděla. Toto téma 
jsme symbolicky věnovali životu 
v pekle a nebi. Nebe je místo pro 
krásné, laskavé a hodné anděly a 
peklo je domovem zlobivých a 
rozpustilých čertíků. Legenda o Sv. 
Mikuláši nám pak připomněla význam 
lidského dobra a porozumění. Při 
společných hrách jsme vedli děti 
k přemýšlení, utváření si vlastního 
názoru na dané téma. Cvičili jsme 
paměť, představivost a spolupráci. 
Tvořivé činnosti zase rozvíjeli jemnou 
motoriku dětí a jejich pracovní 
dovednosti. Děti se během dvou 
týdnů, kdy jsme se tomuto tématu věnovali, mohly připravit na očekávanou návštěvu 
Svaté trojice. Ta za námi přišla v pátek 4. 12. Letos vzhledem k opatřením nebyla 
zdaleka. Porozhlédli jsme se, a našli jí ve svých vlastním řadách.☺☺☺ 
  

Soutěž o nejkrásnější stromeček 
Třída Pastelek se letos opět zapojila do soutěže o nejkrásnější vánoční 

stromeček, kterou pořádalo Zahradní centrum. Ozdoby a Mikuláše, kterými byl 
stromek ozdobený vyrobily děti z Mš společně s paní asistentkou. Do této soutěže se 
zapojujeme každoročně. Těší nás Vaše podpora a Vaše aktivní zapojení všech 
známých a celých rodin. Odměnou pro nás, je příjemný pocit, že stojíte za námi. Pro 
děti je potom odměnou navíc zábavné dopoledne v Zahradním centru. Díky Vaší 
velké podpoře jsme letos opět obhájili 1. místo. Ještě jednou děkujeme všem za 
hlasy. 
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Vánoční čas u Pastelek 
Dny, které zbývaly do příchodu Ježíška, jsme naplnili činnostmi tradičními pro 

předvánoční čas. Povídali jsme si o tom, co všechno je potřeba připravit na Vánoce. 
Maminky mají plno práce s cukrovím a úklidem, tatínkové se sháněním stromečku a 
kapříka. Vyzkoušeli jsme si upéct perníčky a ozdobit je. V této souvislosti jsme se 
seznámili s hláskou „P“ – hledali jsme slova na  „P“, hráli si hru na „perníkáře“, kdy 
jsme vyhledávali tvary perníčků a cvičili početní představy. Přečetli jsme si pohádku 
„O kapříkovi, který poprvé v životě uviděl prskavky“, kdy se děti dozvěděly, že ne 
každý rybář má na Štědrý den k večeři kapra. Připomněli jsme si tradiční vánoční 
zvyky – házení pantoflíčkem, pouštění lodiček z ořechů, rozkrajování jablíčka, rybí 
šupinku pod talířem. Zazpívali jsme si koledy a přečetli vánoční příběhy. 
Nezapomněli jsme ani na své blízké a vyrobili pro ně drobné dárečky. 18. 12. potom 
nastal ten velice očekávaný den, kdy za námi do školky přišel Ježíšek. Děti dostali 
mnoho nových hraček, didaktických pomůcek a také nové cvičební pomůcky. 

 Ježíšek k nám letos byl velice štědrý, přišel hned dvakrát. Nejdříve nám poslal 
novou interaktivní tabuli, kterou jsme hned vyzkoušeli. Tuto tabuli budeme využívat 
pro individuální práci s dětmi, ale i pro společné činnosti. Můžeme si zde pustit různé 
výukové materiály, na dotykové obrazovce potom mohou děti pracovat na různých 
úkolech.  

 
 
 
 
 
Vánoční pohádka „Jak pejsek s kočičkou slavili vánoce“ 
Malým dárkem pro děti bylo vánoční loutkové divadélko, které si pro ně připravila 

paní asistentka Petra Kolářová. Zahrála dětem pohádku o pejskovi a kočičce, podle 
vlastního scénáře a s vlastnoručně vyrobenými kulisami a loutkami. Nám všem se 
představení moc líbilo a moc za ně děkujeme. 
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Rádi bychom poděkovali paní Vojtové za sponzorský dar, který nám poskytla na 
nákup dárků pro děti. Paní Raisnerové a Plucarové za výtvarný materiál. Paní 
Perlové a Malatinské za ochotu a spolupráci  a také všem ostatním, kteří s námi po 
celý rok spolupracovali a podporovali nás. Moc děkujeme. 

 
 

 
     V měsíci lednu oslavíme narozeniny s Nikolkou, Adélkou, Maxíkem, Sebíkem a 
Emičkou, k svátku popřejeme Aličce. 
                                                                  



 6 

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO PRO TŘÍDU RYBIČEK – 734 178  195 


