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číslo 5. leden 2022   
 

z pěněnské školičky                             

 

     TŘÍDA RYBIČEK 

ŠTĚSTÍ AŤ SE NA VÁS SNESE 
JAKO VLOĆKY SNĚHU, 

NOVÝ ROK AŤ PŘINESE VÁM 
ZDRAVÍ, LÁSKU, NĚHU. 

 
Vážení rodiče, na začátku nám dovolte, abychom Vám i Vašim blízkým popřáli moc a 

moc zdravíčka, štěstíčka a osobní pohody do nastalého roku 2022. 
Nejkrásnější svátky v roce nám ještě připomíná vůně ozdobeného stromečku a 

vánočního cukroví, radosti z dárečků, vzpomínky na společně strávené chvíle se svými 
nejbližšími. Vstoupili jsme do dalšího roku, od kterého si více, než kdy jindy slibujeme, že k 
nám snad bude přívětivější, než uplynulé dva roky. A přesto, že se zima ujala vlády teprve se 
Zimním slunovratem, už se nám stačila patřičně předvést a alespoň na krátký čas nám 
nadělila sněhové vločky a poslala i pár mrazíků. Stará, známá rčení „Na Nový rok, o slepičí 
krok“, „ Na tři krále, o krok dále“- nám vrací vládu Slunce, pomalu prodlužují se den a 
zkracují noc.  

A jak jsme s dětmi prožili předvánoční období? Na počátku předešlého měsíce jsme se 
začali připravovat na tolik očekávanou i obávanou návštěvu, na příchod čerta, Mikuláše a 
anděla.  Přiblížili jsme si legendu o svatém Mikulášovi, určovali jsme „ Co je dobro a co je 
zlo“, jinými slovy: „ Co je a co není zlobení“, pokusili jsme se jít po stopách čerta a anděla 
odlišením čertovské a andělské vůně. Učili jsme se básně a písně o čertících a společně jsme 
vyrobili malou pozornost k potěšení. Využili jsme i přízně zimy, která nám sice na krátkou 
dobu, ale přece jen nadělila sníh a kterého jsme si patřičně užili. Nakonec nás přece jen 
navštívil Mikuláš s čertíkem a andělem. V některých dětských očích se sice objevily slzičky, či 
obavy, ale všechen strach nakonec přemohly a radost z dárečků vše překonala. 

Ve druhé polovině měsíce jsme se už ponořili do vánoční atmosféry. Děti byly 
seznámeny s příběhem o narození Ježíška, vymýšlely dárky, které by jej potěšily. Pokusily se 
vyslovit svá „ andělská přání“, „ Napsaly“ dopis Ježíškovi. Nezapomněli jsme ani na 
předvánoční tradice, přiblížili jsme si, kdo byla svatá Lucie, proč maminky před vánocemi 
mají tolik práce s úklidem a pečením cukroví. A i my sami jsme se pustili do práce a uklidili a 
vytřídili jsme stavebnice a hračky v herně, vytvořili cukroví, které nám paní kuchařka upekla, 
ozdobili stromeček. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, které jsme potěšili malým 
pohoštěním. A než jsme se nadáli, byl tady den „D“ a my jsme mohli očekávat příchod 
Ježíška i u nás ve školce. Připravili jsme si malé pohoštění z vlastnoručně vyrobeného 
cukroví, vyzkoušeli jsme si několik známých vánočních tradic, zazpívali koledy a...PŘIŠEL!!! 
Opravdu na nás nezapomněl a přinesl krásné dárečky. Děti byly nadšené a upřímná radost v 
jejich očích byla pro nás tím nejlepším předvánočním zážitkem.  

Měsíc leden, jehož název je odvozen od slova „ led“ snad obhájí své jméno a připraví 
nám spoustu zážitků. V počátku měsíce budeme putovat se třemi králi a vydáme se na cestu 
za Betlémskou hvězdou a přineseme „dary“ Ježíškovi. V dalších týdnech bychom se chtěli s 
dětmi věnovat zimním hrám a sportům, zkoumat proměnu vody, ledu a sněhu, 
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experimentovat s těmito odlišnými skupenstvími. Budeme poznávat své tělo a naučíme se, 
jak o něj pečovat zdravou výživou, přiměřeným oblékáním a péčí o své zdraví. Postaráme se 
o ptáčky a zvířátka, a pokud k nám paní Zima bude přívětivá, zahrajeme si na stopaře 
hledáním stop zvířátek ve sněhu a budeme se snažit si co nejvíce užít zimních radovánek. 

Věříme, že se v novém roce všichni ve zdraví sejdeme, těšíme se na Vás!  
   

 

      TŘÍDA PASTELEK 

Vážení rodiče, milé děti, 
Jdeme vstříc novému roku, který nese ve svém označení symbolická čísla 2 0 2 2. 

Věřme, že tato čísla pro nás budou šťastná a pomohou nám se vrátit do doby, kdy jsme se 
cítili bezpečně a nemuseli čelit nedávným vážným problémům. Je pochopitelné, že se již 
všichni cítíme trochu vyčerpaní touto těžkou dobou a proto buďme společně optimističtí a 

věřme, že už je to nejhorší za námi. Snad už bude této době konec.  
Pro nás, pedagogy, je hlavním úkolem dětem plánovat a připravit takový program, kdy 

jim každý den přinese něco nového, hezkého a také poučného, o což se samozřejmě budeme 
snažit dál. I v tomto roce budeme pokračovat v práci podle našeho Školního vzdělávacího 
programu, který je tematicky směřován k právě probíhajícímu období roku. Nyní nás tedy 
čeká měsíc leden, kdy si na jeho začátku připomeneme svátek „Tří králů“, dále se budeme 
věnovat zimnímu počasí – vyzkoušíme si různé experimenty s ledem a sněhem, 
připomeneme si péči o naše tělo a zdraví. Také se budeme snažit využít co nejvíce příznivého 
počasí, pokud bude sníh, dostatečně se vydovádíme při klouzání a hrách se sněhem. 
V každém tematickém celku rozvíjíme i další dovednosti a potenciál dětí, věnujeme se 
přípravě předškoláků a sledujeme jejich pokroky. S blížícím se pololetím a dobou zápisů je 
vhodný čas pro vaše dotazy a konzultace ohledně školní docházky dětí. Můžete se na nás 
s nimi kdykoliv obrátit a případně si domluvit individuální schůzku. 

Co nás čeká, už víte. Jak jsme strávili adventní čas, už možná někteří z vás zjistili 
z našeho Facebookového profilu, kam pravidelně vkládáme fotografie z aktuálního dění. Těší 
nás, že touto cestou můžeme s vámi sdílet naše zážitky a uvítali bychom, kdybyste se o 
nějaké zajímavosti podělili s námi i vy. Pro ty co Facebook nesledují, jsou tu také naše 
webové stránky a samozřejmě Zprávičky .  

Adventní čas je typický svými zvyky a tradicemi. Jelikož jsme nemohli připravit 
vystoupení pro rodiče a měli více času, snažili jsme se na žádnou z nich nezapomenout a 
věnovat se i dalším adventním aktivitám. Návštěva Anděla, Mikuláše a čertů byla první, 
kterou jsme pro děti připravili. Básničku Mikulášovi řekli někteří s velkou jistotou, ale je 
pochopitelné, že někdo 
si musel odvahu hodně 
dodat, třeba i s naší 
pomocí. Snažíme se 
dětem připravit toto 
setkání co nejvíce 
v poklidu a bez 
stresujících zážitků, 
čertík je spíš naším 
zlobivým kamarádem, 
kterého se nemusíme 
bát. 

Pečení vánočního 
cukroví je dalším 
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zvykem, který jsme si nejen připomněli, ale i vyzkoušeli. Seznámili jsme se s postupem 
přípravy těsta, s původem ingrediencí, z kterých se těsto vyrábí, s jejich chutí a vůní. Na 
upečených perníčkách a lineckém cukroví jsme si pak pochutnali. K vánocům patří 
obdarování druhých. Nejvíce snad každého potěší drobné maličkosti, které pro ně někdo 
druhý vyrobí. Také vás jistě potěšili drobné dárečky a přáníčka, které jsme s dětmi připravili. 
Nezapomněli jsme ani na naše seniory v obci a i jim jsme vyrobili a doručili přáníčka 
k Vánocům. Víme, že jsme jim udělali velkou radost, někteří z nich přinesli dětem do školky 
dokonce i bonbonky za odměnu. Naším překvapením pro děti byl dopolední výlet do J. 
Hradce, kdy jsme se byli podívat v Muzeu fotografie na námi ozdobený stromeček, na 
zpívající fontánu a betlém, při procházce v parku jsme s dětmi prošli i dětskou vánoční 
stezku. 

Vánoční nadílku přinesl dětem Ježíšek již v pátek 17. 12. Radost jim udělaly nové hračky 
i didaktické pomůcky a hry, s kterými si mohly ještě i několik dní pohrát. Všechny hračky na 
ně už ve školce čekají, až se za nimi po prázdninách vrátí.  

 
 

 

 
Připomínáme rodičům, že děti, které mají nějaké příznaky onemocnění (kašel, 
rýma, teplota, střevní obtíže,…) nesmí docházet do Mš. Děkujeme za pochopení.   
  

 

Plánované akce – leden: 

 Ve čtvrtek 27.1. v 9, 00 přijede Divadélko pana Viktora s loutkovou pohádkou, 

cena představení je 55, - Kč 

 V pátek 4. 2. jsou pololetní prázdniny – prosíme o nahlášení docházky dětí do Mš. 

Kurz bruslení 

Od 14. ledna do 18. února (mimo 4. 2. – kdy jsou pololetní prázdniny), vždy v pátek se 
bude konat kurz bruslení pro děti, které jsou na něj přihlášené. S podrobnými informacemi 
jsou rodiče seznámeni. Čas odjezdu od autobusové zastávky v Horní Pěně je v 8, 15. 
Připomínáme, že děti budou mít s sebou vlastní přilbu, brusle, pevné (ne pletené) 
rukavice, láhev s pitím (prosíme podepsat) a vhodné oblečení. Cenu kurzu 
prosíme uhradit do 13. 1.  
 
 

 

Moc děkujeme paní Veronice Jedličkové za sponzorský dar, kterým přispěla na vánoční 
nadílku pro děti. Děkujeme i paní Hřebíčové a ostatním dárcům, kteří nám přispěli finančně i 
dárky. Velkou radost udělala dětem i venkovní kuchyňka, kterou pro Mš zakoupili manželé 
Markovi. Děkujeme. 

 

V měsíci lednu oslavíme narozeniny s Adélkou, Maxíkem, Sebíkem, Daníkem, Emičkou, k 
svátku popřejeme Aličce.  
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Kvíz nejen pro předškoláky – vánoční čas 
 
1. V jakém měsíci slavíme Vánoce? 
 
2. Kolik svíček je na adventním věnci? 
 
3. Co jíme na štědrý den k večeři? 
 
4. Z čeho se dělá těsto na cukroví nebo vánočku? 
 
5. Zkus si vzpomenout n nějakou vánoční koledu? 
 
6. Jak se jmenuje tato rostlina, kterou si dáváme na 
Vánoce domů? 
 
 
7. Najdi stín k obrázkům. 
 

 
8. Spočítej kolik je to obrázků? 
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9. Procvič ručku a obtáhni tyto vzory. 
 
 

 
 
10. Zkus uhádnout hádanku: Pletu, pletu, bez provázků, mandle se mi smějí, 
                                         copy z těsta zavrtí se, že by utéct chtěli. Co je to? (vánočka) 
 
 
Jistě jsi všechno zvládnul(a), tak je to skvělé, výborně! 
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 ZVYKY A POVĚRY NA NOVÝ ROK 

 Říkalo se : „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ 

 „ Nehádat se, nerozčilovat, nezlobit, jinak to bude po celý rok.“ 

 Na Nový rok se nesmělo jíst nic, co mělo původ od drůbeže, to aby štěstí neulétlo. 

 Konzumovat se měly luštěniny, nosit v kapse peníz, to proto, aby nastal bohatý rok. 

 Z domu se nesmělo nic vynášet, aby to v příštím roce nechybělo. 

 Do novoroční vánočky se zapekl hrášek, kdo ho našel, měl mít hodně štěstí. 

 Bylo zakázáno prát prádlo, mlátit obilí - byla by špatná úroda. 

 Čerpáno : Dagmar Šottnerová -„ Zima zvyky, obyčeje, náměty, návody, příběhy a hry“. 

 


