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číslo 2. říjen 2021    
 

        z pěněnské                                
            školičky 

                                                                                   
 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Měsíc říjen už je tady, 
míchá barvy dohromady. 
Přibarvuje stromům listy, 
zelenou nechá jen místy. 
A nás v říjnu láká louka, 
i když prší, i když fouká. 

Můžeme si pouštět draky, 
poletí až nad oblaky. 

 
Právě skončil první měsíc nového školního roku, který své jméno „Září“ mohl 

tentokrát nosit trochu rozpačitě - obdaroval  nás skutečně zářivými dny, nešetřil 
slunečními paprsky a téměř letními teplotami, dokázal se však na nás také patřičně 
zamračit, i tak nám umožnil co nejvíce času trávit venku, v přírodě.  

V novém školním roce jsme očekávaly příchod našich nových kamarádů, ale 
stejně tak jsme vítaly naše děti, které se vrátily do školky po letních prázdninách. 
Uplynul první měsíc, ve kterém Vaše děti možná poprvé prožívaly odloučení od 
svých blízkých a ze kterého možná někteří z Vás, měli obavy. Stejně tak, jako Vy, tak 
i my jsme nevěděly, jak Vaše děti tuto první velkou zkoušku zvládnou. Pochopitelně 
se objevoval stesk po mamince i trocha slziček. Svou roli v adaptaci našich nových 
kamarádů měla i jejich absence v docházce v podstatě ihned po zahájení školního 
roku a opětovný nástup do kolektivu, což opět pro některé z nich nebylo jednoduché. 
Snažily jsme se děti zaujmout, poskytly jsme jim dostatek prostoru na přivykání na 
vše nové a neznámé, pomalu jsme je začaly zapojovat do společných činností. 
Některé zatím ještě společnou práci pozorují opatrně z povzdálí, nebo ještě příliš 
nekomunikují s ostatními dětmi, i s ohledem k jejich věku se nedokážou soustředit a 
spolupracovat - to vše, vzhledem k takto krátkému času, patří k adaptaci - k 
okoukávání, oťukávání se, ke zvykání. A naopak, někteří naši noví kamarádi, jakoby 
do naší školky již docházeli, zkrátka obrazně řečeno: „Vpluli k nám, jako ryba do 
vody“.  

Zde bychom moc chtěly pochválit děti, které do naší třídy již docházely v 
loňském školním roce, jsou k našim novým kamarádům velice trpělivé a tolerantní. 

A jak jsme si uplynulý měsíc užili? Jak jste si jistě všimli, máme na nástěnce v 
šatně každý týden vyvěšený týdenní plán s daným tématem a s činnostmi, které s 
dětmi hodláme uskutečnit. Každý rok dětem s nástupem do školky pomáhal plyšový 
medvídek, letos ho vystřídali maňásci pejska a kočičky a s nimi jsme zvládly spoustu 
věcí. Zaměřily jsme se na vzájemné seznamování dětí – děti jim sdělovaly své jméno 
a poznávaly jména svých kamarádů, seznamovaly se se svými značkami a místečky 
nejen ve třídě, ale i v šatně a v umývárně.  Pomáhaly při vytváření společných 
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pravidel – byly jim vštěpovány základy společenského chování, základy sebeobsluhy 
při stolování, osobní hygieně. Učily se, že každá hračka má své místo, jak zacházet s 
vodou a jak s ní šetřit. A hlavně jsme se snažily o dobré, kamarádské vztahy mezi 
dětmi. To vše jsme dětem nabídly formou her, dramatizací pohádek v hlavní roli s 
pejskem a kočičkou. Všechny tyto činnosti jsme obohatily o zpěv písní s použitím 
rytmických nástrojů, o didaktické a pohybové hry, o tvořivou činnost. I když, jak jsme 
již uvedly, ne všechny nové děti se hned do společných činností zapojily, myslíme, že 
již brzy „odloží“ svůj ostych a budeme vše prožívat společně.  

Za velmi důležité považujeme společné ranní hry dětí, ve kterých je jim 
nabídnuta řada pomůcek a při kterých dochází ke vzájemné spolupráci a poznávání. 
Podporujeme námětové hry, kdy děti přebírají určité role, vzájemně se doplňují, 
poznávají a učí se vzájemné toleranci a spolupráci.  

Následující měsíc si budeme chtít patřičně užít: budeme poznávat ovoce, 
zeleninu a všechny plody podzimu, rozvineme své smysly (chuť, hmat, čich, zrak), 
pokusíme se určovat velikosti, tvary, barvy, to vše na základě praktického poznávání 
i častými výpravami za poznáním vycházkami do přírody, vyhledáváním jejích plodů.  

Prosíme rodiče, podepište dětem jejich osobní věci, zvláště pak holinky v 
šatně. Děkujeme 

 
 

 
 
 

TŘÍDA PASTELEK 
 

Máme za sebou první měsíc školního roku. Po počátečních chvilkách nejistoty, 
kdy hlavně mladší děti poznávaly prostředí třídy, zvykaly si na náš denní režim i 
systém naší činnosti se pomalu dostáváme do plné aktivity. Na začátku roku vždy 
zařazujeme různé poznávací hry, kdy se snažíme dát prostor každému dítěti, 
necháváme jim dost času na rozmyšlenou, respektujeme, když se dítě nechce 
aktivity zúčastnit. Při našich dopoledních činnostech pracujeme s celou třídou a moc 
nás těší, že se do našich aktivit zapojují téměř všechny děti.  

V prvních týdnech jsme si společně připomněli, jaká pravidla je třeba dodržovat, 
aby nám spolu bylo ve školce dobře. Děti je mají v tištěné podobě s obrázkem stále 
ve třídě na očích a kdykoliv si je mohou připomenout. Protože všechny děti již do 
školky v loňském roce chodily, pravidla znají a ve velké většině i dodržují. 

Přiblížit dětem společné soužití plné her a zábavy pomohla i „kočičí školka“. Na 
jeden týden jsme se každé ráno proměnili na kočičky a kocourky a hráli si na „kočičí 
školku“. Motivací nám byla pohádka o čtyřech koťátkách, která se poprvé chystala do 
školky. Děti se společně s nimi učili hrát kočičí hry – kdy jsme cvičili obratnost 
pohybů, motoriku při hrách s vlnou, početní představy při počítání klubíček a učili se 
pracovat s dechem při dechových cvičeních. Poznali jsme, co to znamená 
„kočkování“ a víme, že se nesmí přehánět, aby nikoho nebolelo. Naučili jsme se 
básničku o koťátku, procvičili grafomotoriku při kreslení klubíček. Víme už také, kdo 
tvoří kočičí i lidskou rodinu a že každý v ní má své místo a patří do ní, stejně jako 
všechny děti patří do naší třídy Pastelek. Věříme, že nám spolu bude celý rok moc 
hezky. 

S nastávajícím podzimem se podíváme do našich zahrádek i lesa. Budeme si 
povídat o tom, co všechno na podzim sklízíme, jaké plody pro nás připravil les a co 
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pro nás chystá podzimní příroda. Využijeme příznivého počasí a budeme trávit co 
nejvíce času venku nejen při vycházkách, ale i některých činnostech. 

Prosíme, abyste pravidelně kontrolovali dětem oblečení v šatně, ať se máme 
v případě potřeby do čeho převléknout.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Plánované akce – říjen: 

 8. 10. v pátek – Projekt „Létající barvy“ – při tomto projektu se děti seznámí 
s novou výtvarnou technikou – barvení centrifugou. Vytvoří si originální 
obrázek a tričko. Prosíme rodiče, aby na tento den dětem pořídili bílé 
bavlněné tričko, které si obarví. Děkujeme. 

 

 22. 10. v pátek v 10, 30  - přijede do Mš divadlo s „Recyklovanou pohádkou“ 
– představení je pro děti zdarma 

 

 Podzimní prázdniny – ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. jsou podzimní 
prázdniny (čtvrtek 28. 10. – státní svátek). Prosíme rodiče, aby nahlásily 
docházku dětí do Mš pro tyto dny na záznamové listy v šatnách tříd. 
Děkujeme.  
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Mateřská škola v Horní Pěně vyhlašuje 
 

 

                                                              
 

V loňském roce jsme Vás vyzvali k účasti v soutěži 
 „O nejkrásnější dýni“. 

Velice nás potěšil Váš velký zájem o tuto soutěž, kdy se zde 
sešli opravdu překrásné a originální výtvory a proto jsme se 

rozhodli vyhlásit soutěž i v letošním roce. 
  

Zadání soutěže je jednoduché:  
Ozdobit dýni podle své fantazie, s využitím jakéhokoliv 

materiálu – přírodnin, květin, dřívek, textilie…. a z dýně – malé, 
velké, obrovské…  vykouzlit cokoliv, co vás napadne. 

Vyzýváme tedy všechny tvořivé rodiče nebo prarodiče, aby se 
se svými dětmi zapojili do soutěže. 

Všechny dýně budou vystaveny před školkou, kde si je budete 
moci prohlédnout. O vítězné dýni rozhodnou opět Vaše hlasy. 
První tři místa budou odměněna, ale i ostatní účastníci budou 

oceněni. 
 

Dýně můžete přinést od 4. 10. do 26. 10., 
 pak proběhne vyhlášení vítězů. 

 
 

 

 

      2. ročník soutěže 

   „O nejkrásnější dýni“                        
                                                                             

 


