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číslo 3. listopad 2021    
 

        z pěněnské                                
            školičky 

 
 
 
Informace Mš 
 
Vážení rodiče, 
bohužel se opět zhoršuje situace s nemocí COVID-19 a proto i my musíme přistoupit 
k zpřísnění některých skutečností. Testování dětí se mateřských škol zatím netýká, a 
proto také není možné s jistotou říci, jakou nemocí dítě s kašlem nebo rýmou trpí. 
Příznaky onemocnění u dětí jak jistě víte, mohou být mírné, ale o to více nebezpečné 
pro svou nenápadnost pro okolí. Nejedná se pouze o onemocnění COVID -19, 
nedoléčené nebo aktuálně nachlazené dítě ohrožuje nejen ostatní děti, ale i dospělé. 
Budeme tedy stále důsledně požadovat, aby dítě s jakýmikoliv příznaky onemocnění 
nepřicházelo do Mš (pokud nepředložíte např. potvrzení o bezinfekčnosti od lékaře).  
Další povinností pro všechny osoby vstupující do Mš je nošení respirátoru v celé 
budově. 

 
                                                                                               Děkujeme za pochopení. 

 

 
TŘÍDA RYBIČEK 

 

 Listopad se mlhou šatí, 
nejdřív listy stromům zlatí. 
Potom v celém okolí 
všechny stromy oholí. 
  
Kdo se nerad loučil s létem, komu bylo smutno po pohlazení slunečních paprsků, 

kdo nemá rád deště, mlhy, plískanice, ten se mohl s uplynulým měsícem loučit s 
velkou úctou a jedním velkým: „ Děkuji“.  Měsíc říjen splnil naše očekávání v podobě 
„ Babího léta“, slunečnými dny nešetřil a my tak trochu s nostalgií otáčíme další list v 
kalendáři a přivítáme nový podzimní měsíc, měsíc listopad.  

I my s dětmi jsme se snažily využít příznivého počasí a trávit co nejvíce času v 
přírodě. Měsíc říjen jsme zahájili novým integrovaným blokem, nazvaným „ Hledání 
pokladů podzimu“ a jeho pravý poklad jsme objevili hned v počátku měsíce v podobě 
naší nejběžnější potraviny, a to brambor. Přiblížení tématu nám pomáhala básnička  
„Princeznička na bále“, děti manipulovaly s několika druhy brambor – rozlišovaly je 
podle barev, velikostí, „navlékaly korále“ pro princeznu, procvičovaly prostorové 
pojmy, určovaly, kde co roste. V souvislosti s tímto tématem jdou ruku v ruce 
podzimní práce na poli a na zahrádce, typické podzimní počasí i podzimní hry a 
radovánky. Za pomoci obrázků i vlastních zážitků a zkušeností jsme si přiblížili 
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podzimní práce na zahrádce i na polích, jaké nářadí i stroje nám pomáhají, jak 
připravit zahrádku a celou přírodu na zimní spánek. Určovali jsme, jaké je typické 
počasí pro podzim, jak se odlišují různá roční období ať v podobě počasí, tak i 
činností, her a radovánek patřících k tomuto období. Do společných činností jsme 
zařazovaly didaktické hry, při kterých jsme u dětí rozvíjely postřeh, pozornost, 
schopnost rozlišovat, přiřazovat předměty a obrázky podle barev, velikostí i podle 
zobrazeného děje. Pracovali jsme s písněmi, rozhýbali jazýčky v jazykových 
chvilkách i s využitím říkanek. Pokusili jsme se Vás potěšit naším výtvarným a 
tvořivým snažením. Začátkem měsíce byl v naší školce realizován projekt „ Létající 
barvy“, kdy byly děti seznámeny s novou výtvarnou technikou, pomocí které si 
vytvořily moc hezká trička. 

Opravdu je nám líto, že naše děti jsou dost často nemocné a že vždy na určitou 
dobu nemohou být součástí našeho dětského kolektivu a zažívat společné hry, 
poznávat a spolupracovat s ostatními dětmi, vytvářet kamarádské vztahy. Těžší je i 
návrat hlavně našich nových kamarádů zpět do školky a je pochopitelné, že se jim 
prostě „nechce“ od maminky. Neměly zkrátka možnost se adaptovat, zvyknout si na 
nás i na kolektiv ostatních dětí. Na druhou stranu oceňujeme odpovědnost těch 
rodičů, kteří své děti i při prvních příznacích nachlazení nechají doma a snaží se tak 
zabránit jejímu šíření mezi ostatní.  

A protože barevný podzim se nese ve znamení nejen tradičních plodů, ale také 
pro svou typickou oranžovou barvu královny podzimu – dýně, v prvním listopadovém 
týdnu se budeme věnovat právě této zdravé, krásné a kreativitu vyvolávající plodině. 
Děkujeme také všem zúčastněným za úžasné nápady a výrobky v soutěži „ O 
nejkrásnější dýni“. I nadále zůstaneme ve spojení s přírodou – budeme obdivovat 
barvy podzimu, rozloučíme se se zvířátky, ukládající se k zimnímu spánku. 
Nezapomeneme ani na svátek sv. Martina, který nejenže přijíždí na bílém koni, ale 
hlavně jej doprovází pověst o jeho dobročinnosti a soucitnosti s ostatními a my se s 
jeho příběhem seznámíme a pokusíme se podělit se navzájem. A pomalu se 
posuneme k adventnímu období a přiblížíme se tak k napínavému očekávání a 
těšení se na Vánoce. Pevně věříme, že se nám již podzimní virózy vyhnou a my 
všichni se budeme setkávat a užívat si společné chvíle. 

 
 

  

 
TŘÍDA PASTELEK 

Měsíc říjen se svým počasím zřejmě snažil dohnat to, o co nás ochudilo léto. 
Krásné slunné dny se přímo nabízely k vycházkám do přírody, která svou barevnou 
paletou rozhodně nešetřila a předvedla nám začátek podzimu v celé své dokonalosti. 
Přesto se občasné mrazivé studené dny projevily na zdraví našich dětí. Hodně dětí 
trápily opakované virózy, kašle a tak byla v říjnu velká absence dětí v Mš. Svůj díl na 
tom má také určitě to, že děti byly nějaký čas omezeny tím, že se nemohly setkávat a 
jejich imunita nemohla být dostatečně posilněna. Doufáme, že se děti brzy uzdraví a 
nepřijde další vlna onemocnění, tak abychom se ve školce mohli setkávat v plném 
počtu. 

V naší třídě Pastelek jsme zpočátku měsíce nemocen odolávali a mohli jsme tak 
společně poznávat podzim v našich tématech. První celky v měsíci říjnu byly 
věnovány poznávání ovoce a zeleniny. Zmínili jsme význam zdravé stravy pro náš 
organismus, třídili a poznávali jednotlivé plody, nejen zrakem ale i podle chuti, vůně. 
Procvičili jsme početní představy – porovnávání velikostí, počtu a výtvarně tvořili 
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s barvami. K podzimu patří charakteristické znaky, které jsme si připomněli – 
podzimní barvy, počasí, plody, práce na zahradě, hry – pouštění draků. Jak vypadá 
podzimní krajina z „dračího“ pohledu mohly děti vidět při sledování výukového videa 
na interaktivní tabuli. Připomněli jsme si také vlastnosti předmětů – váhu a velikost, 
porovnávali jsme je navzájem a vysvětlili si, co může vítr odnést a co ne a proč tomu 
tak je. Jak by se mohla vytvořit „dračí marmeláda“ jsme si vyzkoušeli při sbírání 
podzimních plodů a takovou malou skleničku „marmelády“ jsme si vyrobili. Naučili 
jsme se také veselou písničku o dracích a doplnily ji střídáním změny tempa a 
pohybem a užili jsme si při tom spoustu zábavy.  

V dalším tématu, který jsme realizovali, bylo poznávání stromů a jejich listů a 
plodů. Procvičili jsme zrakové vnímání při třídění barevných listů, pozorovali stromy 
v přírodě a určovali jejich názvy. I k tomuto tématu jsme se naučili písničku. 

Co nás čeká v příštím měsíci? Na začátku si připomeneme svátek Halloween, 
pak možná přijede Martin na bílém koni a pomalu se budeme chystat na návštěvu 
Mikuláše, anděla a čertů. 
 
Jelikož všichni víme, že doba je nejistá a určitě nechceme zažít znovu situaci, kdy 
nebudou moci děti docházet do školky, musíme s touto variantou bohužel pracovat. 
Připravit předškoláky na nástup do základní školy je záležitostí delšího časového 
období a proto s dětmi již intenzivně pracujeme. Přesto se může stát, že dítě bude 
dlouhodobě ve školce nepřítomné a tak vám nabízíme několik tipů pro vaší domácí 
přípravu. Na trhu je dostupné velké množství materiálů, ne všechny však jsou 
odpovídající pro předškolní děti. Na obrázcích máte výborné dostupné pracovní 
sešity (k dostání v knihkupectvích), doporučujeme jejich pořízení k domácí práci. Na 
odkazu https://casopischytrolin.webnode.cz/ najdete další vhodné materiály. Na 
doplnění vám do našeho časopisu zařadíme nově Kvíz nejen pro předškoláky – zde 
si můžete s dětmi zopakovat naše probraná témata. 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Projektové dny 
Naše mateřská škola je zapojena do projektu Mšmt „Podpora společného 
vzdělávání“ jehož součástí jsou tzv. projektové dny. Prvním projektem, který se 
v naší Mš 8. 10. konal, byly „ Létající barvy“. Děti si v tento den obarvily trička 
originální výtvarnou technikou – barvení centrifugou, ale měly také možnost pohrát si 
s novými hračkami a stavebnicemi, které nám na ukázku zapůjčila realizátorka 
projektu. 

https://casopischytrolin.webnode.cz/
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Druhým projektem, který se uskutečnil, 21. 10. bylo „Setkání se zvířátky“. Moc 
děkujeme paní Romaně Albrechtové, majitelce místní Zoo, která za námi přišla a 
přinesla dětem ukázat želvu a gekona a také další předměty, které se váží ke 
zvířátkům v Zoo. Zajímavé vyprávění o zvířátkách si bohužel mělo možnost 
vyslechnout méně dětí, protože do plánovaného termínu zasáhla velká nemocnost 
dětí. Věříme, že určitě ještě bude příležitost k návštěvě Zoo a ani ostatní děti o 
setkání se zvířátky nepřijdou. 
 

 

 
Vyhlášení soutěže o nejkrásnější dýni 
Chtěli bychom moc poděkovat všem rodičům a dětem, kteří se v letošním roce do 
soutěže zapojili. Velice nás těší váš velký zájem, sešlo se nám 26 originálních a 
překrásných dýní. Rozhodnout o vítězi bude určitě těžké, berte prosím celou soutěž 
tak, že pro nás, jsou všechny dýně nejkrásnější. 
Přesto ale proběhne hlasování - a to 1. a 2. 11. Každé z dětí obdrží 5 soutěžních 
kupónků, které přidělí jednotlivým dýním podle svého uvážení. Jelikož čas a mráz 
stály proti nám a podepsaly se a zejména na těch dýních, které jste přinesli mezi 
prvními, je u každé dýně fotografie na které je možné spatřit ji v celé své původní 
kráse, tak k tomu prosím přihlédněte . 
Vyhlášení vítězných dýní proběhne ve středu 3.11. Na tento den plánujeme pro děti 
zábavné halloweenské hry – podle počasí na zahradě školy nebo uvnitř. Dárkem 
odměníme prvních 5 vítězných dýní a i další účastníci obdrží drobnou odměnu. 
 

 
 
Plánované akce – listopad, prosinec 
 

 V pondělí 29. 11. v 9, 00 přijede do Mš divadlo pana Viktora s loutkovou 
pohádkou, cena představení je 50, - Kč  

 

 V pátek 3. 12. v 9, 00 přijde do Mš Mikuláš, anděl a hodný čertík s 
mikulášskou nadílku pro děti – k této tradici přistupujeme citlivě, děti 
nestrašíme, jen si společně užijeme dopoledne v očekávání tajemné návštěvy 
a překvapení. Na mikulášský balíček pro děti vybereme z kulturního fondu 
částku 55,- 65,- Kč (bude ještě upřesněno) 
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Kvíz nejen pro předškoláky-  
z našich témat třídy Pastelek v měsíci říjnu  

 
1. Seřaď klubíčka od nejmenšího po největší 

 

 
 
 
2. Jaké je právě teď roční období? 
 
 
3. Vyjmenuj alespoň 3 znaky podzimu. 
 
 
4. Vzpomeň si na jména dvou ptáčků, kteří na zimu odlétají do teplých krajin. 
 
 
5. Říkej, zda je to ovoce nebo zelenina – mrkev, paprika, hruška, zelí, pórek, jahoda, 
hroznové víno, cibule, švestka, broskev……atd. 
 
6. Kde je více prvků? 

 
 
7. Co je těžší? 
 
Stůl nebo talíř? 
Mašle nebo lano? 
Auto nebo traktor? 
Jablko nebo balónek? 
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8. Zkus dokreslit draka tak, aby byl stejný jako ten první. 

 
9. Řekni, z kterého stromu jsou tyto listy. 
 
 

              
 
 
10. Pojmenuj podzimní plody a zkus říct, kde rostou? 

 

          
 
                                                                          

 

 
V měsíci listopadu oslavíme narozeniny s Davídkem a Lukáškem, k svátku 
popřejeme Nikolce a Emičkám. 

 
 
 

 
 

 
 
 

      


