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   Číslo 4. prosinec 2020 
 

     z pěněnské školičky                                   
                                                                  

 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Prosinec k nám přichází,  
vůbec nic mu neschází.  

Sněhu snad dá dost a dost, 
dárky dětem pro radost. 

 

Prosinec k nám skutečně přišel a my jsme pomalu, ale jistě vpluli do času 
adventního, do času plného očekávání, tajných přání, do času, který je svým 
způsobem malinko zabalen do tajemného hávu. Máme za sebou předposlední měsíc 
letošního roku. Listopad nás přivítal zamračenou oblohou plnou dešťových mraků, 
zahalil nás do mlhy, nešetřil ranními mrazíky a dokonce nám poslal i sněhové vločky.    

Ani situace v naší školce nebyla hned v prvních dnech tohoto měsíce příznivá. Z 
důvodu mimořádných opatření byla naše MŠ na určitou dobu uzavřena. Po jejím 
znovuotevření byly z důvodu malého počtu dětí obě třídy spojeny, vzdělávání dětí 
probíhalo ve třídě „ Pastelek“. Naše děti ze třídy „ Rybiček“ tuto situaci a nastalou 
změnu zvládly velice dobře. Starší kamarádi z předškolní třídy byli k našim dětem 
ohleduplní, přátelští, nešetřili svou ochotou pomoci.   

Do naší třídy jsme začali docházet až ve druhé polovině měsíce. I když do naší 
třídy v této době docházelo poměrně málo dětí, pokračovali jsme v tématech 
integrovaného bloku s názvem „ Výprava za poznáním, aneb poznávání ( hledání ) 
pokladů podzimu“. Zůstali jsme i nadále pevně spjati s přírodou a navázali jsme na 
podzimní témata. Poklady a dary podzimu jsme již „ sklidili“, proto jsme se vydali 
„rozloučit se zvířátky a připravit je na zimní spánek“ , poznávat koloběh vody v 
přírodě a zjišťovat, kde se bere voda a jak s ní hospodařit. Děti, i když v takto malém 
počtu, skvěle spolupracovaly, výborně si poradily s didaktickými hrami, ve kterých 
procvičovaly svou pozornost, rozlišovaly a přiřazovaly velikosti živočichů, poznávaly 
rozdíly mezi různými vodními toky a plochami. Pomohly postavit cestu vody od 
pramínku do až moře, zvířátka se pokusily uspat. Často, pokud nám počasí dovolilo, 
jsme uskutečňovali vycházky do přírody, hlavně do nedalekého lesa. Děti velice rády 
manipulují s přírodninami, vymýšlejí a staví nejrůznější obydlí pro zvířátka,  zkrátka 
pobyt v přírodě je pro děti velice přínosný. Učí se tak kladnému vztahu ke všemu ve 
svém okolí, rozvíjí svou představivost, navzájem spolupracují a pomáhají si. Při 
vycházkách my i děti máme nasazené roušky, děti je již pojaly jako samozřejmost a 
patří jim za to náš obdiv.  

V uplynulém měsíci jsme neměly moc možností se s Vašimi dětmi vídat, věříme 
však tomu, že následující období bude pro nás všechny příznivější a budeme se 
setkávat ve stále větším počtu.  

A co nás čeká v příštích prosincových dnech ? V novém měsíci otevřeme další 
integrovaný blok s názvem „ Zimní čas, vítá nás“. A  jak už název napovídá, budeme 
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se věnovat tématům patřícím výhradně do období počínající zimy. Seznámíme se s 
tradicemi spojenými s příchodem čerta s Mikulášem a připravíme se na jejich možná 
trochu obávanou návštěvu. Přiblížíme si život svatého Mikuláše a zjistíme, proč má s 
sebou i pekelný doprovod. Vyrobíme si malé překvapení,  naučíme se básničku a 
píseň pro Mikuláše. Pokusíme se rozpoznat, co je dobré a zlé chování. Co patří do 
pekla. V dalších týdnech se budeme věnovat blížícím se vánočním svátkům. 
Vyzdobíme si prostory třídy, vyslovíme svá přání, seznámíme se s tradicemi 
spojenými s nejkrásnějšími svátky v roce. A budeme malovat, tvořit, 
vyrábět....Nezapomeneme ani na vánoční koledy, abychom jimi mohli přivolat 
Ježíška. Čas očekávání nastane i u nás ve školce: „Přijde Ježíšek a splní naše tajná 
přání?“ Pokusíme se to zjistit 18.12., kdy si s dětmi připravíme slavnostní tabuli, 
vyzkoušíme si některé z vánočních tradic, zazpíváme Ježíškovi a ?  Uvidíme. Na 
tento den dejte dětem s sebou do školky malou krabičku s vánočním cukrovím, 
abychom si  připravili tu pravou vánoční atmosféru. Děkujeme. 

 
 

 

TŘÍDA PASTELEK 
 
Měsíc listopad byl pro nás náročným obdobím, na začátku měsíce jsme byli nuceni 
MŠ uzavřít z důvodu karantény. Hned, jak to bylo možné, jsme ale provoz částečně 
obnovili. Chtěli bychom vám poděkovat za pochopení situace, kdy jsme vás žádali o 
zvážení docházky dětí do MŠ. Tím, že docházelo méně dětí, jsme mohli vyhovět 
provozním požadavkům a zajistit vzdělávání dětí. Doufáme, že se již situace 
stabilizuje a že bude možné pokračovat v dalším provozu bez omezení. 
 
V naší pedagogické činnosti jsme pokračovali dalšími podzimními tématy. Jeden 
týden jsme věnovali poznávání stromů a vnímání jejich proměn v souvislosti 
s podzimem. Učili jsme se rozlišovat stromy 
listnaté a jehličnaté, poznávali jsme tvary 
listů, plody stromů. Tvořili jsem s listy, cvičili 
zrakové vnímání, početní představy.  
V dalším tématickém celku jsme se zaměřili 
na poznávání vlastností vody. Povídali 
jsme si o významu vody pro život, vysvětlil 
jsme si, jak probíhá koloběh vody v přírodě, 
udělali si několik pokusů s vodou. Naučili 
jsme se písničku o kapříkovi, zpěv jsme 
doprovodili hrou na různé hudební nástroje. 
Využili jsme i hru na sklenice s vodou. 
Poznali jsme, že každá z nich vydává jiný 
zvuk, podle množství vody, kterou je 
naplněna. Děti také velice zaujalo 
zkoumání zrcadlení na hladině rybníka, kdy 
jsme na vycházkách pozorovali různé 
odrazy předmětů na hladině.  
Poslední týden jsme se začali připravovat 
na příchod Mikuláše, anděla a čertíků. Děti 
se učily rozlišovat jaké vlastnosti jsou dobré 
a jaké špatné. Upevňovaly si hodnoty 
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dobra a zla ve svém chování i v chování druhých. Zahráli jsme si čertovské hry, kdy 
se děti mohly vžít do rolí malých rošťáckých čertíků a dělat „čertoviny“ – ovšem jen 
do skončení hry. O čertících, Mikuláši a andílkovi si budeme ještě v tomto týdnu 
povídat, abychom se společně připravili, až za námi 4. 12. přijdou na návštěvu. 
Naučíme se básničku, písničku, abychom jim mohli zazpívat. Nakreslíme si obrázky 
a budeme pracovat na poznávacích úkolech s touto tématikou.  
Jelikož do MŠ docházel v minulém období menší počet dětí než polovina, zahájili 
jsme pro předškoláky distanční výuku. Rodiče dětí jsme oslovili emailem. Obdrželi 
úkoly, které měli děti vypracovat. Jsme rádi, že jste k plnění těchto úkolů přistoupili 
zodpovědně. Je to pro nás další zkušenost a podklad pro možnou práci v podobných 
situacích, které jsou bohužel nepředvídatelné. 
 
V zbývajících dnech letošního roku se už budeme těšit jen samými příjemnými 
tématy. Čekají nás Vánoce a ty jsou jedním z nejkrásnějších období roku. Budeme 
si dětmi společně povídat o vánočních tradicích a pokusíme se co nejvíce si 
zpříjemnit čas, který nám zbývá do příchodu Ježíška. Přejeme vám všem krásné a 
spokojené Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce. 
 

 

 
Informace k provozu Mš 
 
Vážení rodiče,  
oznamujeme Vám, že ve třídě Rybiček dochází na čas k personálním změnám. Paní 
učitelka R. Hurych- Hájková je v delší pracovní neschopnosti. Abychom mohli zajistit 
plný provoz v obou třídách, budou ve třídě Rybiček po dobu její nepřítomnosti 
zastupovat ostatní učitelky Mš.  
Zároveň  od 1. 12. bude na částečný úvazek učitelky ve třídě Rybiček pracovat paní 
Perlová, v dopoledních i odpoledních hodinách. 
Děkujeme za pochopení situace. 
 

Upozornění pro rodiče: 
Dočasně je mino provoz telefonní číslo do třídy Rybiček : 384 388 124 
K nahlášení docházky dětí volejte prosím na tel. třídy Pastelek : 384 388 103 nebo 
vedoucí školní jídelny : 607 545 052, případně paní Mikulíkové : 773 277 887 
 

 

 
Plánované akce – prosinec: 

▪ V pátek 4. 12. v 9, 00 hodin, přijde do MŠ Mikuláš, anděl a hodný čertík, pro 
děti budou připravené mikulášské balíčky v ceně asi 60, - Kč, které vám 
odečteme z kulturního fondu. 

 
▪ Na čtvrtek 17. 12. připravujeme pro děti vánoční pohádku – loutkové 

divadélko -  zahraje p. Petra Kolářová 
 

▪ V pátek 18. 12. budeme mít v Mš vánoční posezení s nadílkou – na tento den 
připravte prosím dětem malou krabičku s cukrovím 
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▪ Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 
12. do 3. 1.  

 
 

 
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček Zahradního centra 

 
Naše školka se v letošním roce opět zúčastní soutěže „O nejkrásnější vánoční 
stromeček“, kterou pořádá Zahradní centrum. V minulých letech jsme byli v této 
soutěži dvakrát úspěšní  - vždy jsme obsadili 1. místo a to hlavně díky vaší velké 
podpoře. Věříme, že i v letošním roce nás podpoříte. 
Soutěže se zúčastní třída Pastelek, která ozdobí vánoční stromeček, který nám 
darovalo Zahradní centrum v J. Hradci. Na jejich facebookovém profilu potom můžete 
hlasovat pomocí „lajků“  - od 7. 12. do 23. 12.  tak vás moc prosíme, hlasujte 
pro nás a můžete zapojit i všechny své facebookové přátele.  
Odměnou pro děti, jejichž stromeček se umístí na prvních třech místech je 
tvořivá dílnička v Zahradním centru. 
Děkujeme. 
 

 
 

Informace k platbě – kurzu keramika – výtvarka 
V měsíci listopadu se nekonali 2 lekce kurzu – 5. a 12. 11. z důvodu karantény a 
omezeného provozu. Částka 100, - Kč za nevyužité lekce Vám bude převedena na 
další pololetí, kdy zaplatíte o 2 lekce méně. 
 

 
 
V měsíci prosinci oslavíme narozeniny s Kristýnkou a Vašíkem, k svátku popřejeme 
Štěpánkovi a Davídkům 
 

 
 
 
 
 

 Kolektiv Mateřské školy v Horní Pěně 


