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      číslo 8. květen 2021                                           
  

      z pěněnské školičky 
          

 
 

    
Vážení rodiče, milé děti, 
 
minulý měsíc naše Zprávičky nevyšly, protože školka byla uzavřená. Nyní se již 

s některými dětmi ve školce setkáváme a tak si společně řekneme, co jsme 
v uplynulé době dělali a co nás čeká dál. 

Do mateřské školy se 12. dubna mohli vrátit předškoláci a děti rodičů vybraných 
profesí. Podmínkou nástupu dětí bylo utvoření neměnné 15ti  členné skupiny dětí a 
pravidelné testování 2x v týdnu. Jelikož máme hodně předškoláků, tak se kapacita 
této skupiny naplnila hned v prvním týdnu, všechny děti jsou ze třídy Pastelek, proto i 
provoz probíhá v této třídě.  

Návrat do školky děti zvládly zcela bez problémů. Jak jsme se dozvěděli, všichni 
se už do školky těšili a my na děti také. Pro bezpečný pobyt v Mš nadále platí 
některá opatření. Nejvíce obav jsme asi všichni měli z testování dětí, ale ukázalo se, 
že nebyly potřeba. Pro děti jsme ve spojovací chodbě připravili testovací místo, kde 
má každý svou kartičku s obrázkem a připravena je i maličká odměna za statečnost. 
Testování má starost naše paní asistentka a díky ní a jejímu přístupu není pro děti 
nepříjemné. Chtěli bychom poděkovat i Vám za spolupráci a dodržování opatření.  

 
Mnoho z rodičů se nás ptá, kdy se Mš otevře dalším dětem. O přesném termínu 

návratu ostatních dětí do školky ještě není rozhodnuto. Jsme ale připraveni a děti 
nastoupí hned, jak to bude možné. Předběžně se mluví termínu 10. Května. O 
obnovení plného provozu Vás budeme informovat na webových stránkách, 
facebooku školy a od Vás budeme potřebovat předem nahlásit, zda Vaše dítě do 
Mš nastoupí. 

 
Těšíme se, že se brzy uvidíme. Vaše paní učitelky. 
 

 

 
Facebookový profil 
Od měsíce března funguje náš faceboový profil. O jeho zřízení Vás informovali 
v březnovém čísle Zpráviček. Pro ty z Vás, kteří by se k nám chtěli ještě přidat, 
opakujeme základní informace: 

 Správkyně profilu je paní Veronika Jedličková – kontakt: tel. 728 753 583 
dvjedlickovi@gmail.com 

 Profil je soukromý, přístup pouze pro rodiče dětí, kteří do Mš nyní dochází 

 Najdete zde pravidelnou fotodokumentaci činností, informace školy, náměty 
pro činnosti, prostor pro sdílení zážitků…. 

Tento způsob komunikace je pro dnešní dobu aktuální, osvědčil se nám při 
distančním vzdělávání dětí. 

mailto:dvjedlickovi@gmail.com
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TŘÍDA PASTELEK  
 
Distanční vzdělávání  
 
Od 1. března byly všechny školky opět uzavřené, pro všechny tak přišla doba, kdy 
jste museli zůstat doma se svými dětmi. Mladší děti měly volno a spoustu času na 
hraní, ale všichni předškoláci i my jsme měly jisté povinnosti. Museli jsme dětem 
připravit distanční vzdělávání a na dětech a rodičích potom bylo najít si každý den 
čas pro předškolní přípravu. Zadaní úkolů jsme posílali rodičům emaily, byly také na 
našich stránkách a facebooku. Volili jsme úkoly, které byly pro děti zvládnutelné, 
abychom je tak motivovali k další práci a témata, která jsou v našem vzdělávacím 
programu pro jarní období.  
Byli jsme s Vámi stále v kontaktu a věděli jsme, jak kdo doma pracuje, co děti baví a 
co ne, jak stíháte úkoly plnit a s čím máte problémy. Posílali jste nám fotky, videa i 
příspěvky na facebook. Teď už jsou jistě všichni předškoláci zapsaní do svých 
budoucích základních škol. Září se blíží a pro Vás může být tato domácí příprava 
jistým předobrazem toho, co Vás brzy čeká, pozitivní je to, že jste si to mohli zkusit 
nanečisto. Pro děti je tato příprava důležitá i proto, že si musí uvědomit, že je třeba 
občas splnit úkol, který je úplně neoslovil a musí se na něj přesto soustředit. 
Vypracované úkoly jsme si prohlédli, zhodnotili a založili. Na konci školního roku je 
obdržíte zpět společně s dalšími pracovními listy a obrázky, které jsme ve školce celý 
rok dělali. Chválíme děti za splněné úkoly a Vám děkujeme za to, že jste se přípravě 
Vašich dětí plně věnovali. 
 
Jaro na zahrádce 
 

Jaro se letos probouzí velice pomalu. Sotva nás navnadilo sluníčkem a teplem, 
tak se zase ochladilo a my jsme ještě museli vytáhnout teplé zimní oblečení ze skříní. 
Právě takové počasí nás zastihlo v prvním týdnu, kdy jsme se s dětmi sešli ve školce. 
Měli jsme naplánovaný tématický celek „Jaro na zahrádce“, kdy jsme si povídali o 
jarních pracích na zahrádkách, poznávali jsme semínka a sazeničky rostlin, 
seznamovali se s péčí o rostlinky. Chtěli jsme si s dětmi osadit nové záhonky na 
zahradě školy, ale počasí nám bohužel nepřálo a práci na zahradě jsme museli o 
týden odložit. Děti si každý alespoň nasadily svou rostlinku do kelímku ve třídě, 
rostlinky už nám hezky rostou a děti je každý den pozorují. 
 
Den země 
 

22. dubna slaví svůj den naše planeta Země. Celý týden jsme si povídali o 
ochraně Země, přírody. Říkali jsme si, co je pro naši Zemi dobré a co jí naopak 
škodí. Moc nás potěšilo, že některé děti si již uvědomují, že je potřeba chovat se 
k přírodě i Zemi s respektem a pokorou. Do budoucna bude na jejich přístupu velice 
záležet.  

Připomněli jsme si také, jak se třídí odpad, co patří do kterého kontejneru a jak 
se roztříděný odpad nadále využívá.  

Ukázali jsme dětem na videu naši planetu jako součást vesmíru – Sluneční 
soustavy. Řekli jsme si o podmínkách života na Zemi s jejími přírodními živly – 
vodou, vzduchem, půdou. 

Každý rok se pořádají akce jako „ukliďte Zemi“ a my jsme si podobnou aktivitu 
s dětmi vyzkoušeli. Oblékli jsme se do pracovního a uklidili si a upravili naši zahradu. 
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Děti nám pomáhaly rozhrnovat krtiny a navážet hlínu do kompostu. Práce na zahradě 
byla zábavná a vůbec ne namáhavá, každý pomohl podle své chuti a sil. Máme  

Den Země jsme oslavili velkou poznávací výpravou do lesa, kdy jsme prošli 
předem připravenou naučnou stezkou. Děti zde odpovídaly na otázky a plnily úkoly, 
které se vázaly k tématu. Na konci cesty je čekala zasloužená odměna. 

 

 
 

Čarodějnický slet 
 

Konec dubna patří každý rok kouzlům a čárám, kdy se prý 30. dubna setkávají 
hodné i zlé čarodějnice na sletu – sabatu. Dříve tomu lidé takto věřili a i dnes si při 
pálení čarodějnic vzpomeneme, že kouzla jsou magická a lákají nás i děti. 

V pohádkách je spousta čarodějnic, děti si je připomněly a poslechly si příběhy o 
„Malé čarodějnici“. Povídali jsme si o tom, v kterých pohádkách můžeme najít 
čarodějnice nebo čaroděje. Jaké jsou čarodějnice hodné a jaké zlé. Hodné třeba 
babky kořenářky – léčí lidi, zvířata. Zlé – ty lidem naopak škodí. Říkali jsme si, kdo 
jsou pomocníky čarodějnic – kocour, netopýr, sova,…..Rozpoznávali jsme koření 
podle vůně – skořici, hřebíček, kmín, atd. Zkusili jsme „jako“ uvařit lektvar pro dobro – 
kam jsme přidali různé 
„přísady“- laskavost, 
upřímnost, lásku – děti měly 
za úkol přidávat a jmenovat 
dobré lidské vlastnosti a 
naopak lektvar zla, kam jsme 
dali samé špatné vlastnosti. 

Vyrobili jsme si loutky 
čarodějnic a každé z dětí dalo 
své čarodějnici jméno. V pátek 
nás čekalo na zahradě školky 
čarodějnické dovádění – lety 
na koštěti, hledání pavouků, 
házení myší a další úkoly. 
Překvapením pro děti bylo 
opékání buřtů na ohýnku.  
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Zápis do Mš 
 

Zápis do Mateřské školy v Horní Pěně pro školní rok 2021/22  bude probíhat bez 
přítomnosti dětí a rodičů od 3 .- do 17. května. Veškeré formuláře, kontakty naleznete 
na našich webových stránkách www.mshornipena.cz 
Telefon pro další informace. 724 519 986 
 

 
 

V květnu oslavíme narozeniny s Ondráškem a Nelinkou, svátek slaví Vaneska. 
 

 
 

http://www.mshornipena.cz/

