
 1 

   
          
      Číslo 6. únor 2021 
 

     z pěněnské školičky                                   
                                                                  

 

 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Letí vločka z nebe, nos ji hrozně zebe. 
Vše se změní rázem, až dopadne na zem. 

Sníh se sype jako peří z nebeského polštáře, 
padá na dům, na práh dveří, do vlasů a do tváře. 

 
Vloček lítá dost a dost, všem dětem jsou pro radost. Leden nám dokázal, že je 

nejchladnějším měsícem v roce a opravdu nezůstal svému jménu nic dlužen: 
zpočátku nás sice přivítal svou slunečnou náladou, pomalu se však jeho dobrá 
nálada začala vytrácet, zachmuřil se v šedá mračna a začal na nás sypat jednu 
vločku za druhou, doslova na nás opravdu vysypal sněhovou peřinu. Brzy se mu 
povedlo proměnit krajinu ve sněhové království, občas poslal na projížďku pár 
mrazíků a svými kouzly proměnil vodní hladiny v hladká, lesklá zrcadla.   

Obohaceni o nové zážitky z prožitých vánočních svátků a následně vánočních 
prázdnin  jsme se s dětmi přivítali v naší třídě plné čekajících nových hraček. Děti s 
nadšením vyprávěly, co našly doma pod stromečkem, jak si užily volný čas. I když 
jsme se nesešli v plném počtu, byli jsme rádi, že se opět vidíme. S Novým rokem 
jsme se vydali na dlouhou cestu Tří králů: seznámili jsme se s příběhem, hledali a 
rozlišovali hvězdy podle barev a tvarů. Pracovali jsme s mapou, určovali, odkud a 
kudy šli mudrci, jak náročná cesta je čekala, její délku jsme poměřili pomocí 
provázků. Postavili jsme Betlém, vymýšleli jsme dárečky a přání pro Ježíška, vyrobili 
královské koruny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

V následujících týdnech jsme využili příznivého počasí k zimním tématům. 
Věnovali jsme se typickým znakům zimy a s nimi spojenými zimními sporty. Děti si 
poslechly pohádky, poznaly koloběh vody v přírodě, samy se podílely na proměně 
sněhu ve vodu a naopak vody v led – ve třídě jsme pracovali se sněhem, pozorovali 
jeho proměnu, vyrobili z vody ledové ozdoby. Rozvíjeli jsme slovní zásobu, popisovali 
obrázky se zimní tématikou, rozlišovali mezi zimními sporty. Hráli jsme didaktické hry 
na rozvíjení postřehu, pozornosti, znalostí. 

 V posledním lednovém týdnu jsme načas opustili „paní Zimu“ a začali jsme se 
zajímat o své tělo. Pojmenovali jsme jeho jednotlivé části, blíže jsme se seznámili s 
některými vnitřními orgány a jejich funkcemi. Pomocí obrazového materiálu jsme 
poznali dýchací a trávicí soustavu, zjistili jsme, co se skrývá pod kůží a pod svaly.  

Do všech témat jsme zařadili nové písničky a básničky s pohybem, pracovali 
jsme s různými materiály a výtvarnými 
technikami, využívali didaktické pomůcky. Snažili 
jsme se, aby děti činnosti zaujaly, byly pro ně 
přínosné, rozšířily obzor jejich poznání. Plně 
jsme využívali bohatství sněhové nadílky k hrám 
na sněhu a se sněhem. Jak již bylo uvedeno, s 
příchodem nového roku a nového měsíce stále 
nedocházely do naší třídy všechny děti. Na 
jedné straně nás mrzí, že se nevídáme všichni, 
na druhé straně chápeme, že je v současné 
době důležitá opatrnost, i když v naší MŠ 
striktně dodržujeme hygienická opatření. Ale 
děti, které v uplynulém měsíci mezi nás přišly, 
musíme opravdu pochválit. Od začátku školního 
roku ušly velký kus cesty a udělaly velký pokrok. 
Dokáží se určitou dobu, někdy nepříliš krátkou, 
soustředit na společnou činnost, aktivně se na ní 
podílet, o nabízené aktivity se zajímají. Téměř 
všechny děti jsou samostatnější v sebe obsluze 
při stolování i oblékání. Jsme jim pochopitelně s 
oblékáním nápomocny, zvláště v tomto období, 
opravdu se snaží.  

Začátkem měsíce mezi nás přišla nová kamarádka a my ji přejeme, aby se jí 
mezi námi líbilo. 

Měsíc únor ještě bude pod nadvládou „paní Zimy“, my jej započneme 
pokračováním v poznávání svého těla: budeme se věnovat péči o své zdraví, 
vyzkoušíme své smysly. I přesto, že v této době nemohou být organizovány 
hromadné akce, zamíříme do světa karnevalů a maškarních rejů. Přiblížíme si tradice 
spojené s masopustem, uspořádáme karneval v naší třídě. V další polovině měsíce 
se opět vrátíme k zimním tématům, navštívíme zvířátka v lese.  
  

 

 

 

 
 

 

 



 3 

TŘÍDA PASTELEK 

 
Na Nový rok o slepičí krok, na Hromnice o hodinu více. Když jsme s tímto rčením 

začínali první tématický blok v lednu, zdálo se, že do 2. 2. -  do Hromnic, je ještě 
daleko. Přesto je to tak, Hromnice už jsou tu a s nimi i o hodinu „delší“ dny. Věřím, že 
nám prodloužené dny přinesou více světla a dobré nálady, už jen tím, že budeme mít 
více příležitostí k aktivnímu pobytu venku. 

Zkoušeli jste si někdy změřit slepičí krok? My s dětmi ano. Nejen slepičí krok, ale 
i 1 den, 1 hodinu, 1 minutu. Co všechno se dá stihnout za 1 minutu se děti pokusily 
odhadnout a také si to vyzkoušely – zvládly postavit komín z kostek, nakreslit 
obrázek, roztřídit dílky stavebnice, ale složit puzzle – to se nepodařilo. Tato aktivita 
jim umožnila upřesnit si představu o čase a časových pojmech a možnosti jeho 
využití. 

V prvních dnech roku jsme si také připomněli novoroční předsevzetí – děti se 
pokusily vyjádřit, co by chtěly, aby bylo v novém roce lepší a co pro to mohou samy 
udělat. Svá přání jsme si nakreslili. 

6. ledna je den Tří králů. Příběh o Třech králích už většinou děti dobře znají 
z minulých let, a tak jsme si ho trochu připomněli. Na putování Tří králů jsme si 
zahráli při hře, kdy děti překonávaly nástrahy dlouhé a náročné cesty, aby přinesly 
novému „králi“ Ježíškovi dary – kadidlo, myrhu a zlato. Tyto nové pojmy jsme si 
vysvětlili a určili si, co znamenají. Motiv úcty a pokory  k druhým nás navedl k další 
činnosti, kdy jsme si zahráli na Zdvořilé království, kde se lidé chovají vždy slušně, 
ohleduplně a podle pravidel, což je dobré si občas připomenout.☺☺☺ 

A jelikož se vlády nad krajinou naplno ujala paní Zima, bylo další téma velice 
aktuální. Zkoumali jsme sněhové vločky, dělali pokusy s ledem, hráli si se sněhem – 
prostě prima zábava. Děti při těchto aktivitách rozvíjely své zrakové vnímání, 
pozorovaly rozdíly mezi vločkami. Zkoumaly skupenství vody – vyrobily si krásné 
ledové ozdoby. Zatančily si tanec sněhových vloček a zazpívaly písničku o vločce. 
Mrazivého počasí jsme využili i k výrobě ledové stavebnice, kdy jsme si nechali 
zmrazit více kbelíků s vodou a vznikly nám ledové díly. Z těch pak děti stavěly na 
terase školy ledové zámky a pevnosti.  

 
Hurá děti padá sníh, pojedeme na 

saních – bylo další téma a tak jsme 
jeli… Nejen na saních, ale i na lyžích, 
snowboardu, bobu a bruslích. 
Vyzkoušeli jsme si „krasojízdu“ na 
bruslích – piruety, skoky. Jako lyžaři 
jsme sjeli „sjezdovku“ na chodbě 
školy a jako hokejisté si zahráli hokej. 
Na zápas jsme se nejdříve řádně 
připravili – co by hráči i fanoušci. Řekli 
jsme si, v kterých zemích je hokej 
tradičním sportem a ukázali si vlajky 
těchto států, včetně naší.  

K ukázkám sportů jsme hodně 
využili interaktivní tabuli, kdy jsme 

viděli, jak který sport probíhá doopravdy. Sportem, který byl pro děti neznámým, ale 
který je velice bavil byl curling (metaná). Ve školce máme tuto hru ve stolní podobě, 
ale my jsme si jí zahráli i reálně ve třídě.  
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Při všech sportovních hrách bylo důležité vysvětlit si pravidla, hrát fair play a 
poznat, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a mít radost ze hry. 

Poslední lednový týden jsme se zaměřili na sněhové tvoření. Co se dá ze sněhu 
postavit? Každý ví, že sněhulák. Z čeho ještě můžeme postavit sněhuláka, to si děti 
vyzkoušely ve třídě – z kostek, obručí, stavebnic. Sice byli sněhuláci placatí – ale 
hezcí.  

Tvoření ze sněhu je skvělá zábava a velká hromada před školkou se tak mohla 
stát místem pro budování bunkrů, tunelů a prolézaček. Děti si užily v lednu nejen 
dostatek klouzání, ale i her se sněhem. Jsme rádi, že letošní zima je opravdu zimou 
se vším všudy.  

Co nás čeká v únoru? Nejdříve se postaráme o ptáčky, kteří u nás přezimují, pak 
se pustíme do karnevalového řádění. V dalších dnech si budeme povídat o našem 
těle a zdraví a možná se podíváme do polárních oblastí za zvířátky. 
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Zveme všechny děti z naší školky na 
 

 

 

   v mateřské škole ve    

     čtvrtek 11. února 

 

Prosíme rodiče, aby dětem z obou tříd 

připravili na tento den nějakou masku. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Kurz – Keramika a výtvarka 

 

Od října probíhá v Mš každý čtvrtek kurz výtvarného a keramického tvoření pod 
vedení paní Šárky Roštekové. Děti se zpočátku seznamovaly s keramickou hlínou, 
tvořily jednoduché výrobky. Pracují i s dalšími materiály– například sádrou, vlnou, 
barvami. Pro ukázku zde můžete vidět poslední dílka dětí – ptáčky na sádrovém 
podkladu. Děti v tomto kurzu musí pracovat více samostatně, proto je vhodný spíše 
pro starší děti.  
V druhém pololetí bude kurz probíhat opět ve čtvrtek od 14, 00 do 15, 00 hodin.  
 
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o kurz pro své dítě o úhradu na druhé pololetí. 
Rozpis lekcí: 
Únor – 4., 11., 18., 25. 
Březen  - 11., 18., 25. (4. 3. kurz nebude – jarní prázdniny) 
Duben – 8., 15., 22., 29. ( 1. 4. kurz nebude – velikonoční prázdniny) 
Květen – 6., 13., 20., 27. 
Červen – 3., 10., 17.  
Celkem bude v druhém pololetí 18. lekcí, ale budete platit pouze za 16 
a to  800, - Kč  ( 50, - Kč za lekci) 
Částka 100,- Kč je převedena z prvního pololetí za lekce, které se nekonaly.  
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V měsíci únoru popřejeme k narozeninám Jiříkovi, svátek oslavíme s Péťou a 
Nelinkou. 

 
 

 
 

Děkujeme paní Chmelové a Balgové za výtvarné pomůcky a  paní Perlové  za 
drobné hračky pro děti. 


