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číslo 4. prosinec 2021   
 

z pěněnské školičky                             

            

Vážení rodiče, milé děti, 
blíží se jedno z nejkrásnějších období v roce – Vánoce. Atmosféra Vánoc má své kouzlo 

nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Chvíle radostného očekávání před příchodem Ježíška 
jsme si vždy užívali společně, připravovali jsme s dětmi vánoční vystoupení, zdobili jsme 
stromečky, pekli cukroví. Doufali jsme, že v letošním roce již bude možné se vrátit k této 
vánoční tradici. Začali jsme připravovat společné vánoční setkání. Dlouho jsme čekali a 
váhali, zda bude možné toto setkání uskutečnit. Musíme se řídit danými opatřeními, která 
nám v současné době nastavují výrazné omezení týkající se společenských akcí. Věříme, že 
všichni pochopíte, že za podmínek, kdy jsou pro uskutečnění podobné akce vyžadovány 
přísné kontroly a opatření, raději od pořádání odstoupíme. Vánoční setkání by měla být pro 
všechny krásným zážitkem a chtěli bychom ho dopřát všem a to bohužel v současné době 
není možné. Přijměte prosím naše přání, ať letošní vánoční svátky strávíte se svými 
nejbližšími ve zdraví a spokojenosti.  Budeme doufat, že to budou poslední Vánoce bez 
podobných omezen 

 
Vánoční atmosféru dětem ve školce připravíme, ať už se situace bude vyvíjet jakýmkoliv 

způsobem. Budeme si povídat o vánočních tradicích, vyzkoušíme si různé vánoční zvyky, 
vyrobíme dárečky a přáníčka nejen pro rodiče, ale i pro seniory z naší obce, i jim bychom 
chtěli popřát, ať prožijí šťastné Vánoce.  Opět se zapojíme do soutěže „O nejkrásnější 
vánoční stromeček“, kterou pořádá Zahradní centrum – stromeček zdobí letos třída Rybiček a 
náš stromeček bude také v Muzeu fotografie, kde bude probíhat výstava vánočních stromků 
mateřských škol z jindřichohradecka. Na tento stromeček vyrobily ozdoby děti ze třídy 
Pastelek. S dětmi si také napečeme cukroví na vánoční nadílku, která pro ně bude připravena 
na pátek 17. 12. 

 
Mateřská škola bude v době vánočních prázdnin uzavřena v době od 23. 12. 

2021 do 2. 1. 2022. Poslední den provozu Mš bude středa 22. 12. S tímto 
termínem se zatím počítá, je ale možné, že bude s ohledem na aktuální situaci 
upraven. O případné změně v uzavření Mš Vás budeme informovat, přesto Vás 
žádáme, abyste sledovali vývoj dění.  
 

 

 

 

 

 

 

Příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v novém roce 2022 

Vám všem přeje kolektiv 

zaměstnanců Mš Horní Pěna 
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TŘÍDA RYBIČEK 

Prosí, prosí prosinec 
sněhuláka o hrnec. 
A krmítko o zobání, 

ptáčci už vše vyzobali. 
Děti mají nejraději, 

když před čerty utíkají 
a těší se na vánoce 

a pak AHOJ - v novém roce! 
 

Přišel k nám -  nezaklepal, nezeptal se, prostě vešel bez vyzvání - navštívil nás - 
prosinec!  Poslední měsíc v roce, přinášející první poselství zimy. I když nám na konci své 
vlády vykouzlí úsměv na tváři a jistojistě i zazvoní na kouzelný zvoneček, dokáže nám také 
nadělit zimu, co nám zaleze pod kabát, mrazy, náledí a sníh. Nastal čas, kdy je sluníčko od 
nás nejdále, kdy jsou nejkratší dny v roce, příroda začíná odpočívat, nad hlavami nám 
neštěbetají ptáčci a nelétají motýli. Ale přichází čas zimního slunovratu, který nám každým 
dnem vrátí kousíček sluníčka, čas zimních radovánek, čas velkých obav z blekotajících 
tajemných bytostí i nekonečného očekávání a obdarování, čas návštěv i bilancování.  

Poslední listopadovou nedělí jsme vstoupili do období adventního, ve kterém se 
připravujeme na nejkrásnější svátky v celém roce. Advent, z latiny přeloženo jako „ příchod“, 
je dobou očekávání příchodu Ježíška, uklízení, pečení a vymýšlení nejlepších dárků pro své 
blízké. 

 Měsíc listopad se nám předvedl ve všech možných podobách: ukázal nám jak slunečné 
dny, tak i mrazivá rána, poslal na nás mlhy, trošku se na nás zamračil a nakonec nám nadělil 
i spoustu sněhových vloček! A tak, jak se snažil tento měsíc o zpestření našich dní, tak ani 
my s dětmi jsme nelenili. Hned v prvním listopadovém týdnu jsme se na základě vyhlášené 
soutěže „ O nejkrásnější dýni“ věnovali právě těmto krásně zbarveným a také zdravým 
plodům podzimu a s nimi souvisejícím strašidlům. V celém tomto dýňovo – strašidelném 
týdnu děti tvořily, porovnávaly velikosti, upevňovaly si matematické představy, rozvíjely své 
smysly. A hlavně došlo k vyhlášení výsledků soutěže Vašeho kreativního tvoření s dýněmi. 
Naše paní učitelky ze třídy „ Pastelek“ k této příležitosti pro děti připravily krásné, zábavné 
soutěžní dopoledne, které jsme si s dětmi moc užili. Nezapomněli jsme ani na příchod 
svatého Martina a s očekáváním jsme vzhlíželi k obloze. Na bílém koni nás sice nenavštívil, 
nicméně legendu o jeho dobrosrdečnosti jsme si přiblížili. Samotné děti si vyzkoušely podělit 
se s kamarádem o svou hračku, zjišťovaly, co je a co není dobrý skutek, vyprávěly, jak a kdy 
dokázaly někomu pomoci. Poté jsme se nechali vtáhnout do světa zvířat a připravili jsme 
zvířátka na zimní spánek. Děti rozpoznávaly zvířata, žijící v lese, na louce, u vody. Zjistily, jak 
jednotlivé druhy přežívají zimu. V závěru měsíce jsme se s dětmi začaly připravovat na 
příchod Mikuláše s andělským a možná i čertovským doprovodem. 

Všechny činnosti dětem obohacujeme o zábavné hry rozvíjející postřeh, myšlení, 
matematické představy, rozlišovací schopnosti. Rozvíjíme slovní zásobu, zařazujeme jazykové 
chvilky, pracujeme s básněmi, písně doprovázíme hrou na tělo i na nástroje. Tvoříme 
různými výtvarnými a pracovními technikami, posilujeme jemnou i hrubou motoriku. Snažíme 
se děti rozvíjet po všech stránkách a naším přáním je jejich spokojenost. 

Na začátku tohoto měsíce opravdu přivítáme Mikuláše, andílka a čertíky, které se 
pokusíme potěšit a možná i obměkčit. V dalších týdnech se již budeme připravovat na 
nadcházející vánoční svátky: seznámíme se s tradicemi, patřícími k období předvánočnímu i k 
samotným vánocům. Vyzdobíme si třídu, připravíme něco pro radost, naladíme se do 
sváteční nálady a budeme se těšit, zda i do školky zavítá Ježíšek!?  

Každý rok, kromě loňského, jsme si pro Vás a Vaše blízké připravovali Vánoční či 
Čertovské vystoupení pro Vaše potěšení. Pro malé zastavení v předvánočním shonu i pro 
příjemné setkání s Vámi i Vašimi dětmi. Žijeme však v nelehké době a proto z důvodu stále 
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se nezastavující epidemie naše vystoupení ani letos nemůžeme uskutečnit. S dětmi si 
připravíme sváteční vánoční dopoledne ve školce dne 17.12. Na závěr bychom Vám chtěly 
popřát krásné prožití vánočních svátků a hlavně pevné zdraví do dalších dní i v celém novém 
roce. 

Prosíme Vás, zda byste mohli dětem z naší třídy dávat palcové rukavice, většina dětí si 
prstové rukavičky neumí obléci a nám to usnadní oblékání na vycházky. Děkujeme. 

 
 

 

TŘÍDA PASTELEK 

Prodloužené podzimní prázdniny pomohly mnoha dětem zotavit se z viróz, které hodně z 
nich v říjnu trápily. Na začátku listopadu jsme tak mohli v naší třídě přivítat většinu dětí. 
Někteří přišli po dlouhé době a už se těšili na své kamarády a to nás velice těší.  

Listopad jsme začali pro děti velice zajímavým tématem – Strašidel se nebojíme - že je 
tento název pravdivý, jsme se přesvědčili při hrách, kdy děti prožívaly hry plné tajemna a 
kouzel s nadšením. Poznali jsme symboly Halloweenu – dýně, netopýry, duchy. Procvičovali 
jsme počítání, porovnávání, přečetli si bajku o netopýrovi. Připravili jsme si Halloweenské 
dopoledne se soutěžemi a vyhlášením soutěže „O nejkrásnější dýni“. Halloween je svátkem 
převážně anglicky mluvících zemí, u nás si v přibližně stejném čase připomínáme „dušičky“ – 
i o tom to tématu jsme s dětmi citlivě pohovořili, připomněli si, že v každé rodině 
vzpomínáme na někoho, kdo nám chybí.  

O významu pomoci druhým a lidském porozumění, jsme si povídali při vyprávění legendy 
o svatém Martinovi. Nezapomněli jsme ani na martinské tradice a pranostiky, které se váží 
k 11. 11. Přivítali jsme první sněhové vločky, i když zatím jenom papírové, rozlišovali různé 
druhy podkov, seznámili jsme se s řemeslem – kovářstvím. Vyrobili jsme si podkovičky pro 
štěstí a upekli martinské rohlíčky pro radost. 

Že se blíží zima je patrné, první opravdové vločky už se na nás sypou, a jak se na zimu 
připravují zvířátka v lese, bylo naším dalším tématem. Poznávali jsme je na obrázcích, hledali 
jejich stopy, říkali si, čím se živí a kde bydlí. Jestli zvířátko v zimě spí či ne byla další otázka, 
na kterou jsme si odpověděli. 

Měsíc pokročil ke svému konci a přiblížila se doba adventu. Předzvěstí Vánoc je příchod 
svaté trojice – Mikuláše, anděla a čerta. Jak se asi na mikulášskou nadílku připravují a co 
dělají v nebíčku a peklíčku? To jsme se pokusili zjistit poslední listopadový týden. Pomohli 
jsme rozdělit andílkům a čertíkům popletenou nadílku, zahráli, zazpívali a zatančili si s andílky 
a taky se podívali za čertíky do pekla, kde se hrají karty, kuželky, pekelně tančí a mluví čertí 
řečí. Připomněli jsme si příběh o svatém Mikulášovi a teď už se budeme těšit na jeho 
návštěvu. Připravili jsme si pro něj básničky a písničky. Není se čeho bát. 

Čeká nás krásné období adventu a my se budeme snažit prožít ho s dětmi v atmosféře 
příjemného očekávání. Připravíme drobné dárečky pro své blízké, připomeneme si vánoční 
tradice. Jestli nám sníh vydrží, až do Vánoc není jisté a tak když bude, vyrazíme si ho 
pořádně užít ven. Počítejte s tím, prosím a dejte dětem náhradní oblečení a rukavice. 
Děkujeme. 

Krásné svátky vánoční.  
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Plánované akce – prosinec: 

3. 12 . v pátek přijde do Mš Mikuláš, anděl a čertíci. Mikulášskou nadílku připravujeme pro 
děti citlivě, tak aby ji prožily bez větších obav, děti nestresujeme. Pro každé z dětí bude 
připraven balíček v ceně 60,- Kč, tuto částku odečteme z kulturního fondu. 

9. 12. v 9, 30 ve čtvrtek přijede do Mš divadlo „Divoloď“ s pohádkou „Čertovo přání“ – 

cena představení je 55,- Kč 

17. 12. v pátek – vánoční nadílka v mateřské škole – za dětmi přijde do školky Ježíšek 
s nadílkou, na tento den si napečeme cukroví, děti nebudou nosit cukroví z domova. 

 

 

Soutěž „O nejkrásnější vánoční stromeček“  

Již po několik let se zapojujeme do soutěže, kterou vyhlašuje Zahradní centrum 
v Jindřichově Hradci – „O nejkrásnější vánoční stromeček. V minulých letech jsme byli v této 
soutěži úspěšní, vyhráli jsme opakovaně první místo. Soutěž probíhá tak, že škola obdrží od 
Zahradního centra stromeček, který ozdobí. Stromeček se vyfotí a na facebookovém profilu 
Zahradního centra ho pak můžete svými lajky podpořit. Letos se účastní soutěže třída 
Rybiček. Paní učitelky s dětmi vyrobili ozdoby, stromeček ozdobí, nafotí a zašlou na facebook 
ZC a budou jen čekat, jak moc jejich snaha zaujme a zalíbí se. Pokud se Vám bude 
stromeček líbit, můžete pro ně hlasovat svým lajkem.  Kdy začne hlasování, ještě zveřejníme 
na nástěnkách a na facebooku. 
 

Vánoční stromky v Muzeu fotografie 

Výstava vánočních stromků, které ozdobily děti z mateřských škol jindřichohradecka 
proběhne v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci v prosinci, můžete zde vidět i stromeček 
naší mateřské školy. Ozdoby – andílky ze šišek na něj vyrobily děti a paní učitelky ze třídy 
Pastelek. Na stromečky se bude možné podívat od 6. 12., pokud se nic nezmění. 

 

 

Za sponzorský dar děkujeme manželům Markovým, díky kterému pořídíme další hrací prvek 
pro děti na naší zahradu.  
Děkujeme paní Vojtové za finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku a pani Albrechtové za 
výukové sady pro děti. Děkujeme také všem ostatním, kteří nám pomáhali a podporovali nás 
v celém loňském roce. 

 

 V měsíci prosinci oslavíme narozeniny s Vašíkem a Marečkem, k svátku popřejeme 

Daníkovi, Natálkám, Štěpánkovi a Davídkům. 
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Kvíz nejen pro předškoláky – z témat měsíce listopadu 

 a období adventu třídy Pastelek  

 
1. Co je symbolem Halloweenu? ( odpověď – dýně, netopýr, duchové..) 

2. Je dýně ovoce nebo zelenina?  

3. Zkus doplnit přísloví – Na svatého Martina……..(bývá bílá peřina, kouřívá se z komína, 

Martin přijíždí na bílém koni) 

4. Jak pomohl Martin chudému žebrákovi? (rozdělil se s ním o svůj plášť) 

5. Říkej co je na obrázku vlevo nahoře, vpravo nahoře, vpravo dole, vlevo dole 

 

6. Vyjmenuj 5 zvířátek, které žijí v lese. 

7. Rozděl Mikulášovi nadílku – co připravili dětem andílci a co čertíci? (spoj čarou) 
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7. Máš před sebou řadu obrázků, v další  každé řadě chybí jedna věc, doplň jí. 

 

9. Spočítej, kolik je na stromečku hvězdiček, vybarvi je žlutě, kolik je kulatých ozdob, vybarvi 

je červeně, kolik je perníčků, vybarvi hnědě. 

 

Jsi šikulka, že jsi všechno zvládnul(a), teď už ti jenom přejeme hodně dárečků pod 

stromečkem. 
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