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      číslo 9. červen 2021                                           
  

      z pěněnské školičky 
          

 
 

    
TŘÍDA RYBIČEK 

 
 Jakoby se uplynulý měsíc snažil naplnit snad všechny pranostiky: „Májová 

vlažička - naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček“, „Když máj vláhy 
nedá, červen se předá“. Nejvíce si však vzal k srdci: „Studený máj, ve stodole ráj“.  

V této úvodní části jsem se vždy nechala trochu unést vzpomínkami na předešlý 
měsíc a ať už byl podzim, zima, nebo jaro, vždy se v každém daném období dalo 
najít něco, co pohladilo naši duši, nad čím naše srdce zaplesalo. V našem 
březnovém vydání se zmiňuji, jak se příroda a hlavně my lidé těšíme na jaro, na 
rozkvetlou přírodu, bzučící včelky, štěbetající ptáčky. V uplynulém měsíci jsme však s 
dost velkou dávkou nostalgie mohli pouze vzpomínat na předešlé roky, kdy nám ve 
stejný čas typické jarní počasí dávalo plno energie i neopakovatelné zážitky z 
rozkvetlé přírody.  

 Stejně jako uplynulý květen byl poměrně dost nestandartní celý téměř uplynulý 
školní rok. A i když jsme se s Vašimi dětmi vídali méně, než je obvyklé, ráda bych 
zavzpomínala na první krůčky našich nových kamarádů do naší školky, kdy nesměle 
a také trochu s obavami přišli do naší třídy. Pro některé tato nová situace nebyla 
jednoduchá, ale postupně se nesmělost a obavy začaly vytrácet a děti si zvykaly na 
nový kolektiv i na nás. A když už jsme si u našich nových dětí získaly důvěru a děti 
se začaly zapojovat do společných činností i her, nastala „ Covidová“ pauza a v 
průběhu školního roku proběhla ještě jednou. Bylo nám moc líto, že děti nemohou do 
školky docházet a že nemůžeme realizovat všechny naše plány.  

 Po více, než dvou měsících jsme se konečně dočkali a 10. 5. jsme se opět 
mohli přivítat. Po tak dlouhé pauze jsme se sešli téměř všichni. Ještě více nás 
potěšilo, že se děti do školky těšily. A mohli jsme začít! Nebo pokračovat, kde jsme 
skončili. Navzdory atypickému jarnímu počasí jsme se začali věnovat kvetoucím 
stromům, jejich životu, druhům, plodům i odlišnostem ve tvarech listů, barev květů. 
Určovali jsme zvířátka žijící na stromě a v jeho blízkosti, procvičovali jemnou 
motoriku, poznávali, co vše poskytuje a dává nám vyjma plodů každý strom. V 
následujících týdnech jsme zamířili na statek ke zvířátkům a jejich mláďátkům a také 
do silničního provozu. Témata sice dosti odlišná, ale chtěly jsme dohnat zmeškaný 
čas a věnovat se s dětmi prostředí jim důvěrně známému. Děti třídily a 
pojmenovávaly jednotlivé druhy domácích zvířat a jejich mláďat, řadily je podle počtu, 
naučily se báseň, k písni „ Když jsem já sloužil“ přidávaly text o další zvířátka. V 
dopravní tématice jsme se věnovali základním znalostem o silničním provozu, 
bezpečnému chování na chodníku a v blízkosti přechodu pro chodce. Připomněli 
jsme si některé dopravní značky a jejich význam, zkoušeli jsme viditelnost barev, 
rozlišovali jsme dopravní prostředky. Při vycházkách jsme vyhledávali dopravní 
značky (některé děti je znaly i podle názvu), poznávali jsme projíždějící motorová 
vozidla podle zvuku. I přes nepřízeň počasí jsme se snažili si uplynulé společně 
strávené týdny patřičně užít.  
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 Měsíc červen zahájíme společnou výpravou do místní ZOO Na Hrádečku, 
kterou s dětmi oslavíme MDD. Pokud nám nebude přát počasí, zvolíme náhradní 
termín. Do dalších témat zařadíme „Zvířátka v ZOO“, „ Co kdo dělá, čím se živí“.  

V minulých letech v tomto čase bychom se věnovali přípravám na „Zahradní 
slavnost“, avšak vzhledem k nastalé situaci uspořádáme tuto akci pouze s dětmi ze 
třídy „Pastelek“, abychom zajistili bezpečný průběh s nižším počtem přihlížejících. 
Dětem z naší třídy připravíme následující den zábavné dopoledne se soutěžemi a 
pohoštěním.  
 

 

 

TŘÍDA PASTELEK 
Letošní neobvyklý školní rok se pomalu blíží ke konci a brzy nastane doba 

prázdnin a dovolených. Než se společně rozloučíme a popřejeme si krásné 
prázdniny, čeká nás ještě, pro někoho možná už poslední, měsíc ve školce. Budeme 
doufat, že už se konečně umoudří počasí a dopřeje nám měsíc plný tepla a sluníčka. 
K úsměvu už pak je jen chvilička. 

Začátek května patří každý rok tématu „Moje maminka“. Všechny maminky mají 
druhou květnovou neděli svátek, a protože je máme moc rádi, tak si o nich společně 
povídáme a chystáme pro ně malé překvapení, jako poděkování za jejich lásku a 
péči. Tento celek jsme realizovali ještě v době, kdy byla Mš otevřena pouze 
v omezeném provozu ve třídě Pastelek. Vyrobili jsme s dětmi malé dárečky pro 
maminky a popřáli jim k svátku. Věříme, že si svátek maminek připomněly i děti, 
které ještě v té době do Mš nedocházely a daly mamce velkou pusu. 

Od 10. Května funguje mateřská škola v běžném režimu, pouze s některými 
omezeními (nošení respirátoru v budově, zvýšená hygienická opatření atd.) 

Do naší třídy se v tento den vrátily téměř všechny děti. Několik dní trvalo, než 
jsme si zase zvykli na náš režim, ale rychle jsme se vrátili k všem aktivitám, tak jak 
jsme byli zvyklí. V tematickém celku „Stromy jsou tu pro všechny“ jsme si povídali o 
tom, jak a proč jsou stromy důležité pro lidi i pro přírodu. Představili jsme si stromy 
jako místo domova zvířátek, poznávali jsme druhy kvetoucích ovocných stromů a 
zmínili jsme i význam stromů jako zdroje dřeva. Při vycházkách do lesa jsme hledali 
dutiny ve stromech a nory zvířátek, pozorovali rozkvetlé stromy a poznávali druhy 
stromů. Procvičili jsme jemnou motoriku při tvoření, slovní asociace při didaktické 
hře, prohlédli si knihy a obrázky stromů, cvičili zrakové vnímání při rozlišování 
detailů. 

 
Projekt „Povolání a profese aneb čím budu, až vyrostu“ 
Jak se dále v našich zprávičkách dočtete, závěr každého roku patří v naší školce 

tematickému projektu. Tentokrát jsou naším tématem profese a povolání lidí. Letošní 
projekt bude trochu menšího rozsahu, ale přesto si myslíme, že dětem přinese nové 
poznatky. Téma projektu je také tématem naší zahradní slavnosti, takže se máte 
určitě na co těšit. 

A co už jsme se naučili? Postupně jsme se seznámili s různými profesemi, 
dozvěděli se, co všechno se musí každý naučit, aby mohl vykonávat svou práci. 
Chceme také, aby děti věděly, že každá práce je důležitá a potřebná a že se 
neobejdeme bez žádné z profesí. Připomněli jsme si profesi lékaře, policisty, truhláře, 
cukrářky, švadlenky a řidiče, profesí je velice mnoho a je těžké vybrat jen některé, ale 
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třeba se dostane ještě na další. O povoláních jsme si nejen povídali, také jsme tvořili 
a hráli didakticky zaměřené hry a zkoušeli svou zručnost při práci v dílničce. 

Zároveň se již začínáme připravovat na naše vystoupení při zahradní slavnosti, 
která se uskuteční, pokud to půjde. Nechceme Vás zklamat, stát se v této době může 
cokoliv, ale my chceme být připravení, abychom mohli předvést, co jsme si připravili. 
Budeme se těšit na společné setkání.  

 
 

 

 
 

Ve čtvrtek 20. května přijelo na zahradu Mš divadlo „Chůdalo“ – s pohádkou „Zvířátka 
a loupežníci“ – dětem, které se divadla v tento den zúčastnily, odečteme z kulturního 
fondu 55, - Kč. 
 

 

Plánované akce  - červen: 
 1. 6. v úterý půjdeme na dopolední výlet do místního Zoo „Na Hrádečku“ – 

vstupné je zdarma – moc děkujeme paní Albrechtové, ředitelce Zoo za 
umožnění návštěvy.  

 

 2. 6. ve čtvrtek bude možné nechat vyšetřit zrak vašim dětem – bližší 
informace jsou na nástěnkách tříd 

 

 14. 6. v pondělí  - přijede na zahradu Mš Divadlo „Divoloď“ s Námořnickou 
pohádkou - cena představení je 60,- Kč na dítě (částka bude odečtena 
z kulturního fondu) 

 

 15. 6. v úterý – pojede třída Pastelek na návštěvu nově otevřeného 
planetária na hvězdárně v J. Hradci. Vstupné se neplatí, hradí se pouze cena 
za dopravu. 
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Zahradní slavnost 
 
Každý školní rok v naší mateřské škole byl dříve zakončen velkým tematickým 

projektem, kdy jsme se s dětmi formou her a různých aktivit podívali třeba za Indiány, 
do pravěku, vesmíru či cirkusu.  Závěrem každého takového projektu byla zahradní 
slavnost, kdy jsme s dětmi připravili vystoupení pro rodiče a zároveň se rozloučili 
s předškoláky. V loňském roce jsme museli tento projekt a slavnost zrušit a loučení 
s předškoláky proběhlo bez přítomnosti rodičů ve třídě. Sice jsme každému z rodičů 
natočili záznam loučení, ale přeci jen to není úplně ono. Rozloučení s mateřskou 
školou a nástup do základní školy, je prvním velkým mezníkem na cestě dětí do 
života a každá rodina chce mít na tyto dny pěkné vzpomínky. Nechceme vás o ně 
připravit, a tak jsme se rozhodli, že letos se loučení s předškoláky boudou moci 
rodiče zúčastnit. Připravíme také zahradní slavnost, ale musíme dodržovat platná 
epidemiologická opatření a proto budou stanoveny některé podmínky, za kterých se 
bude moci konat.  

 
Jak bylo již výše zmíněno, každá naše slavnost je tematicky zaměřená 

k určitému projektu. Příprava a realizace takového projektu vyžaduje včasné 
naplánování. Jelikož jsme dlouho nevěděli, za jakých podmínek a kdy vůbec budeme 
moci školku otevřít, netroufali jsme si odhadnout, zda stihneme nějaký projekt 
realizovat. Po postupném rozvolňování opatření jsme začali věřit, že to bude možné. 
Děti se nám do školky vrátily v plném počtu a my jsme za to moc rády. Bohužel doba, 
kdy děti byly doma a do školky nedocházely, byla příliš dlouhá. Některé z 
mladších dětí přišly do školky i po několika měsících. Návrat po takto dlouhé době 
znamená, že děti si musejí znovu zvykat na režim dne, na odloučení od rodičů, 
znovu navazovat vztahy s kamarády, a jsou tak pod určitým tlakem. Protože chceme, 
aby děti prožívaly dny ve školce v klidu a s radostí, přizpůsobili jsme tak naši činnost 
nějaký čas opětovné adaptaci dětí.  

Ve třídě Pastelek jsou děti starší a již déle docházející do školky, ty zvládly tuto 
adaptaci rychle a tak jsme mohli začít s menším projektem „Povolání a profese“. Ve 
třídě Rybiček jsou děti mladšího věku a pro ně je tento přechod náročnější a více 
zatěžující. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že dáme dětem ze třídy Rybiček více 
času a prostoru pro spontánní hru a adaptaci a nebudeme v této třídě realizovat 
speciální projekt, ale věnovat se vzdělávacím tématům podle našeho školního 
programu. Nechceme také děti ze třídy Rybiček vystavovat dalšímu tlaku, proto jsme 
se rozhodli, že letos ještě na zahradní slavnosti nebudou vystupovat. K tomuto kroku 
nás vede více okolností. Nejen ohled na prožívání této situace dětmi, ale i stále 
platná epidemiologická opatření. Sice jsou aktuálně povolené venkovní akce pro více 
lidí, ale přesto bychom se rádi vyhnuli velkému shromažďování osob, zvláště ve 
vašem vlastním zájmu. Zahraní slavnost má být letos hlavně o rozloučení se 
s předškoláky a jejich rodiči. Bude tedy pouze pro rodiče dětí ze třídy Pastelek. 

 
Konkrétní podmínky, za kterých se rodiče budou moci slavnosti zúčastnit, 

upřesníme asi týden předem. Zatím se předpokládá, že pro účast na akci budou 
platit opatření, která znáte z médií – negativní test, potvrzení o prodělané 
nemoci nebo prokázání o očkování a samozřejmě nasazení respirátoru. 
 

Zahradní slavnost se bude konat 
 ve čtvrtek 24. 6. od 16 hodin. 
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Rozloučení předškoláků s dětmi ze třídy Rybiček 
Přestože se děti ze třídy Rybiček nezúčastní zahradní slavnosti, nebudou o 

rozloučení s předškoláky připraveni. To proběhne v pátek 25. 6. Pro děti bude 
připraven dopolední program na zahradě školy, kdy nejdříve děti ze třídy Pastelek 
převedou své připravené vystoupení mladším dětem, pak si společně zazpíváme a 
zahrajeme nějaké hry a také vyzkoušíme naše dovednosti při plnění zábavných úkolů 
na různých stanovištích.  

Prosíme rodiče dětí ze třídy Rybiček, aby pochopili situaci, kdy se nebudou moci 
naší slavnosti zúčastnit. Věříme, že příští rok už bude situace jiná a lepší a pak se 
společně všichni rádi setkáme. 

 
 

V měsíci červnu oslavíme narozeniny s Marcelkem, Emičkou a Aničkou, k svátku 
popřejeme Toničce, Honzíkovi, Péťovi a Pavlíkovi. 

 
 

 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin 
 
Mateřská škola bude uzavřena od 17. 7. do 13. 8. po dobu čtyř týdnů. Provoz 

opět zahájíme 16. 8. Přestože byla škola v průběhu roku uzavřena z důvodu vládního 
nařízení, bude uzavřena i o letních prázdninách – v této době bude probíhat 
malování některých prostor školy a další nutná údržba zařízení, která nelze provádět 
při provozu. Prosíme rodiče o nahlášení docházky dětí do Mš v době hlavních 
prázdnin na záznamové archy na nástěnkách obou tříd. Děkujeme. 

 
 

 
 
Rádi bychom poděkovali paní Perlové za pořízení výtvarného stolku do třídy 

Rybiček a krásné pohádkové knížky, paní Mũndlové za stoleček na zahradu, paní 
Hruškové za dárky dětem ke dni dětí. Děkujeme paní Vojtové za nabídku 
sponzorského daru – zajištění dopravy na různé akce.  

Děkujeme paní Albrechtové za možnost návštěvy Zoo „Na Hrádečku“. 
 
 
Protože toto číslo Zpráviček je v letošním školním roce poslední, chtěli bychom 

poděkovat všem, kteří nám po celý rok pomáhali nebo poskytli sponzorské dary. 
 
 
 

Přejeme Vám všem krásné slunné léto, 
 

příjemně strávené dovolené a prázdniny 
 

                      a v září se těšíme na shledání. 
 
           Vaše paní učitelky a kolektiv Mš 



 

6 

 

 
 
 
 
 


