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    Číslo 7. březen 2021 
 

     z pěněnské školičky                                   
                                                                  
 

 

 

 

 
TŘÍDA RYBIČEK 

 

Jestlipak víte, jak jaro budí zem? 
No přece zlatým slunečním paprskem.  
Zaťuká, pohladí studenou mokrou mez,  

zavolá : „ Vstávejte, jaro je tu právě dnes!“ 
 

Sluníčko sice již začalo čarovat svými paprsky, na ten opravdový příchod jara si 
však ještě budeme muset nějaký den počkat. Únor se s námi již rozloučil, za 
vzpomínku však stojí, jak poctivě splnil své poslání. Nebo možná chtěl naplnit známé 
pranostiky a posílit naše pole, zajistit dobrou úrodu. Zkrátka nás příliš nešetřil, a i 
když se zpočátku tvářil přívětivě a dokonce nám poslal pár slunečních paprsků, záhy 
nás začal zasypávat sněhovými vločkami a vyslal na nás i pár silných mrazivých 
mužíčků. A i když opravdové jaro nastane až se dnem jarní rovnodennosti, můžeme 
si optimisticky oddychnout od letošní poměrně dlouhé i celkem poctivé zimy. Vždyť 
první jarní kvítky vykoukly ze své skrýše, ptáčci oprášili noty ke svým songům, 
zkrátka jaro ťuká na vrátka. 

Ani my s dětmi jsme se v uplynulém měsíci nenechali ošidit o zimní radovánky. 
Pokud nám počasí dovolilo, snažili jsme se sněhové nadílky si co nejvíce užít. Děti 
se patřičně „vyřádily“ při jízdě na lopatách, tvoření ze sněhu. Nezaháleli jsme ani při 
dopoledním pobytu ve školce. V prvním týdnu měsíce jsme navázali na poslední 
lednové téma o lidském těle, věnovali jsme se péči o své tělo, jak se o něj starat, aby 
zdravé bylo. Děti vyprávěly o svých zkušenostech, když byly nemocné, popisovaly, 
jak se cítily. Byly seznámeny s bacily a viry, které naše tělo mohou ohrozit a co 
mohou udělat pro své zdraví. Rozlišovaly zdravé a nezdravé potraviny, kde se 
skrývají vitamíny, určovaly správné oblečení do daného ročního období. Dozvěděly 
se, že kromě léků nám mohou pomáhat i léčivé rostliny. Když už jsme se dostatečně 
postarali o své tělo, posunuli jsme se k typickým únorovým tradicím, spojenými s 
masopustem, maskami a všeobecným masopustním veselím. I když v této době 
nebylo možné potěšit děti z celé obce uspořádáním Maškarního karnevalu v místním 
Kulturním domě, připravili jsme si karneval v naší školce. Děti se nejdříve seznámily 
s tradicemi spojenými s tímto časem, dozvěděly se, proč se držel masopust a proč se 
lidé převlékaly za maškary, které masky nesměly chybět a jaký byl jejich význam. 
Samy se pak přeměnily v pohádkové postavy, zvířátka i v postavy různých povolání. 
Celé maškarní dopoledne jsme si užili s tanečky a zajímavými soutěžemi. Ve zbylých 
týdnech jsme zavítali do zvířecí říše. Seznámili jsme se s přezimujícími ptáčky a 
lesními zvířaty. Poznávali jsme je podle jmen, způsobu života. Rozlišovali jsme, co 
ptáčkům a zvířátkům prospívá a co jim může uškodit a jak se o ně v zimě můžeme 
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postarat také my. K rozšíření vědomostí a schopností dětí jsme využívali didaktické 
hry, pracovali jsme s encyklopediemi a obrazovým materiálem. Do všech témat jsme 
zařazovali říkanky s pohybem a prstovým cvičením, vhodné písně, pracovali jsme s 
různými materiály a výtvarnými technikami. Děti byly strašně šikovné, pozorné, 
skvěle spolupracovaly. I s časovým odstupem dokázaly získané informace spojit s 
pozorováním přírody. Pro nás je taková zpětná vazba nejlepší odměnou za naši 
práci. Nejvíc je nám však líto, že v této složité době z pochopitelných důvodů 
nedochází do naší třídy všechny děti.  

V měsíci březnu bychom začaly realizovat nový integrovaný blok s názvem „Co 
se děje v předjaří, aneb jak se budí jaro“. Ale opět nám naše plány přerušila stále 
horšící se situace s Covid 19. Od 1. 3 .2021 bude naše MŠ uzavřena a věřme, že 
všechna zvolená opatření naší krásné malé zemi pomohou a my se zase budeme 
moci bez obav vídat s Vašimi dětmi, s Vámi rodiči a vůbec se všemi přáteli a 
rodinnými příslušníky. Přejeme Vám všem hlavně co nejvíce zdravíčka a abychom se 
všichni setkali v daleko příznivější a optimističtější situaci. 

 
 

 

TŘÍDA PASTELEK 
 

 
Letošní únor vůbec sněhem nešetřil, a tak potěšil hlavně děti, které se mohly 

dostatečně vydovádět. Před školou máme mírný svah ideální pro jízdy na lopatách a 
když nám ještě traktor s radlicí nahrnul hromadu sněhu, bylo o místo pro bunkry a 
iglú postaráno. A komu se nechtělo jezdit ani prolézat, mohl stavět sněhuláky nebo i 
sněhové zámky. 

A jaké byly naše aktivity ve třídě? První únorový týden jsme se v tématu „Malý 
ptáček ve sněhu skáče“ učili poznávat některé malé zpěváčky, kteří u nás přezimují. 
Povídali jsme si o tom, jak těžké je pro ně přežít zimu a jak jim můžeme pomoci. 
Připravili jsme ptáčkům hostinu se semínek, pravidelně jim sypali zrní do krmítka a 
lojové kolu jsme rozvěsili i při vycházce v lese. Rozlišovali jsme druhy ptáčků podle 
vzhledu a také jsme poslouchali jejich zpěv a pokoušeli se určit, který zpěváček 
právě zpívá. Při každém tématu nyní využíváme interaktivní tabuli – pouštěli jsme si 
video ukázky, pracovali s pracovními listy, hledali jsme slova, která se rýmují podle 
obrázků, procvičili jsme zrakové rozlišování. 

 
Dalším tématem měsíce února 

je tradičně masopust. V naší obci 
má tato tradice dlouholetou historii, 
pravidelně se zde pořádal 
masopustní průvod masek, 
maškarní karneval pro děti i pro 
dospělé. Po mnoha letech se tato 
tradice bohužel v letošním roce 
nekonala. Protože ale víme, že 
většina dětí má ráda různé 
převleky a hry v různých rolích, 
nechtěli jsme je o tuto zábavu 
připravit, a tak jsme uspořádali 
maškarní karneval alespoň 
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v mateřské škole. Celé dopoledne děti 
tančily, soutěžily a hrály si a myslím, že 
jsme si karneval všichni krásně užili. 
Fotografie z karnevalu si můžete 
prohlédnout v naší fotogalerii.  

Mezi základní znalosti, které by 
děti měly mít, patří povědomí o našem 
těle. Děti by měly umět pojmenovat 
všechny části těla a znát i názvy a 
funkce některých orgánů. O našem těle 
jsme si povídali celý týden. Vysvětlovali 
jsme si, z čeho se skládá naše tělo, jak 
funguje krevní oběh, dýchací a trávicí 
soustava i náš mozek. Popsali jsme si, 
jaké máme smysly a jak jimi 
rozlišujeme věci okolo sebe. Děti se 
dozvěděly, že centrum všech smyslů 
najdeme v mozku a zahrály jsme si 

didaktickou hru „Na mozková centra“.  Velice mile mě překvapilo, jaké podrobné 
znalosti některé děti o svém těle mají.  Děti dokázaly určit, co můžeme vnímat 
sluchem, zrakem, hmatem, čichem, chutí. Dokonce věděly, že v krvi máme krvinky a 
jak pracují. Možná nám mezi nimi rostou budoucí odborníci ☺☺☺. 

Dnešní děti také znají spoustu pohádek, kreslených seriálů a postaviček. Ale co 
třeba klasickou pohádku „O dvanácti měsíčkách“? Možná díky filmové podobě 
naštěstí děti pohádku znají. Ale co si ji zkusit vyprávět a zahrát? To byla velká výzva 
nejen pro děti. Příběh o Marušce je klasickým příběhem o dobru a zlu, jak to 
v pohádkách bývá – dobro zvítězí a zlo je potrestáno. Z těchto pohádek bychom měli 
čerpat inspiraci pro náš život stále. Děti prožily celý příběh s Maruškou – putovaly pro 
fialky, pro jahody, pro jablíčka. Naučily se poznávat jednotlivé měsíce v roce, přiřadily 
je k ročním obdobím, a nakonec s Maruškou našly klid a štěstí, když zlá macecha se 
sestrou zmizely. Čeká nás teď nějaký čas, kdy budete doma se svými dětmi. Zkuste 
jim před spaním každý přečíst klasickou českou pohádku, věřím že i vy si je rádi 
připomenete a můžete si o nich s dětmi i vyprávět. Nebo vám je pak mohou vyprávět 
děti a rozvíjet tak svou paměť, pozornost a vyjadřování, stejně jako se děti naučily ve 
školce vyprávět pohádku „O dvanácti měsíčkách“.   
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Distanční vzdělávání předškoláků 
V dalších dnech bude naše výuka pro předškoláky probíhat distančně. Sledujte 

prosím své emailové schránky, do kterých vám budeme posílat jednou týdně zadání 
úkolů i materiály k zpracování. Rádi vám touto cestou zodpovíme i Vaše případné 
dotazy. Věříme, že současná přísná opatření pomohou zlepšit situaci a budeme se 
spolu moci setkat co nejdříve. Přejeme Vám i dětem klidné a příjemné dny.  

 
 
Facebookový profil 
 
Máme pro vás novinku. Rádi bychom založili naší školce facebookový profil. Tak 

trochu nás do toho tlačí dnešní doba. V rámci online výuky bychom s vámi sdílet 
činnosti, nahrávat materiály a udržovat vztahy. Profil by byl soukromý a sloužil by 
pouze pro rodiče, kteří by na základě pozvánky byli přijati do skupiny. Pokud je mezi 
rodiči někdo, kdo nemá založený profil na své jméno, nebo je odpůrcem této sítě, dál 
by získával informace ze školního časopisu, emailu, webových stránek. Potěšilo by 
nás, kdyby se ve skupině sešlo co nejvíce rodičů s dětmi a společně se motivovali 
k činnostem. Prioritou je soukromí, takže nikdo cizí nebude do skupiny přijat. 

Jaké výhody vám facebook poskytne: 
- pravidelná fotodokumentace našich dětí z různých činností ve školce 
- materiály pro předškoláky, tipy na činnosti pro děti v daném období 
- informace týkající se provozu školky 
- sdílení vašich fotografií s výrobky, úkoly… 

správkyně profilu bude p. Veronika Jedličková. Pokud budete mít otázky k založení 
profilu, prosím obraťte se na ni telefonicky či sms: 728 753 583 nebo emailem: 
dvjedlickovi@gmail.com 
Věříme, že i vy v tomto kroku uvidíte jednoduchost, komplexnost a v neposlední řadě 
radost ze sdílených, i když online zážitků. 

 

 
 

 

Informace k provozu Mš 

 

Mateřská škola je od 1. 3. 2021 do odvolání uzavřena 
 
Po otevření Mš se budeme řídit aktuálními platnými nařízeními – zatím 
předpokládáme, že děti budou potřebovat chirurgické roušky pro pobyt na 
vycházce.  
Ve třídě Pastelek prozatím zrušíme čištění zubů po obědě. 
 
Další aktuální informace naleznete na našich webových stránkách. 
 

 
V době letních prázdnin bude Mš uzavřena od 19. 7. do 13. 8. 

2021. provoz Mš bude omezen na jednu třídu a znovu bude zahájen 
16. 8. 2021. 

 

 

mailto:dvjedlickovi@gmail.com
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V měsíci březnu bychom rády oslavily narozeniny s Terezkami, Frantíkem, Daníkem, 
k svátku bychom popřály Vikince.  
 

 

 
 Za sponzorské dary děkujeme paní Vobrové a Chmelové 


