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číslo 6. únor 2022   
 

z pěněnské školičky                             

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 

Druhý měsíc, únor krátký, 
pouští zimu svými vrátky. 

Moji milí, už je čas, 
jaro přijde mezi nás.   

 

Po prožitých vánočních svátcích a vánočních prázdninách jsme se v novém roce s 
magickým číslem 2022 s dětmi opět sešli obohaceni o spoustu vzpomínek a témat k 
vyprávění. Nejdříve jsme si s malou dávkou nostalgie zavzpomínali na vánoce, děti se 
podělily o svou radost z dárečků a zavzpomínali jsme na zážitky, které nám přinesl sváteční 
čas i na chvíle strávené se svými blízkými. 

Nový rok a jeho nový týden jsme zahájili příběhem o putování třech králů do Betléma. 
Děti pracovaly s hádankou, pokusily se pomocí mapy zjistit, jak dlouhou a náročnou cestu 
museli mudrcové ujít. Samy si cestu vyzkoušely pomocí vytvořeného hmatového chodníku- 
voda, písek, kamínky, apod., postavily Betlém a s básní „ Tři králové“ putovaly za Ježíškem. 
Zde si mohly porovnat, jak dlouhou cestu ušly a kdo došel k Betlému nejblíže. Vymýšlely 
dárečky pro Ježíška, pracovaly s písní „ My tři králové“, využily barvy k malování cest tří 
králů, ve kterých se vzájemně potkávaly.  I když uplynulý měsíc nebyl až tak teplotně 
nadprůměrný a dokázal nás potrápit mrazivými rány a trochu nám i nasněžil, přesto jsme 
opustily od typicky zimních témat a v následujících týdnech jsme se věnovali rodině, našemu 
tělu a našim smyslům. Děti si donesly několik rodinných fotografií, vyprávěly o své rodině, 
rozlišovaly jednotlivé věkové kategorie, pracovaly s obrázky, řadily osoby podle věku i 
velikostí. Následně jsme tematicky navázali a věnovali se tělu a jeho smyslům. Děti 
jmenovaly části těla, seznámily se s některými vnitřními orgány a jejich funkcemi, zkoušely 
své smysly – sluch, zrak, hmat, čich. Hádaly hádanky, skládaly obrázky postav, hrály DH na 
procvičení pozornosti, postřehu a rozlišovacích schopností. Vytvořily obrázky své rodiny a 
svůj portrét. Všechny naše činnosti jsme proložily písněmi doprovázenými rytmizací a 
pohybem, hádankami, básničkami. Začátkem nového roku jsme měly velikou radost, že se do 
naší třídy vrátila většina dětí, ovšem ke konci měsíce se opět vyskytla vyšší nemocnost a dětí 
ubývalo. Moc bychom si přály, abychom se scházeli pokud možno v plném počtu a naplno si 
užili společně strávený čas.  

Měsíc únor se pokusíme zahájit již s doprovodem paní Zimy, a pokud nás počasí 
nezklame, budeme se věnovat zimnímu počasí, pokusům se sněhem a zimním radovánkám a 
hrám. A jelikož k únoru neodmyslitelně patří i období masopustu, karnevalů a masek, 
zavítáme do světa pohádek, maškarních rejů a veselí. S dětmi si připravíme maškarní 
dopoledne. 
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TŘÍDA PASTELEK 

Nový rok začíná zimním měsícem lednem, jenže zatím k dětem zima není moc příznivá. 
Šetří svou sněhovou nadílkou, a když nám přeci jen trochu sněhu nadělí, bohužel je to jen na 
chvíli. Netrpělivě s dětmi vyhlížíme, kdy zase budeme moci vytáhnout lopaty a jít klouzat, tak 
doufejme, že se ještě letos pořádné sněhové nadílky dočkáme. O zimě a o tom, jak má 
správné zimní počasí vypadat, si s dětmi právě často povídáme a někdy jsme z toho trochu 

popletení, když venku najdeme třeba rozkvetlé kočičky .  
Na začátku měsíce jsme si připomněli novoroční oslavy, zkoušeli jsme se trochu více 

zorientovat v časových pojmech, jako jsou rok, měsíc, týden, den, hodina, minuta. Jak 
dlouhá je jedna minuta jsme si vyzkoušeli při různých hrách i cvičení. Jako vzpomínku na 
silvestrovskou noc, jsme si nakreslili barevné ohňostroje. 6. ledna se slaví svátek Tří králů, 
jak a proč putovali králové do Betléma a jak v současnosti vnímáme tento svátek, bylo 
tématem našeho dalšího povídání.  

Zkoušeli jste se někdy podívat na zvětšené fotografie sněhových vloček? Pokud ne tak 
určitě doporučujeme, děti byly fotografiemi uchváceni. Tato křehká krása potěší každého. Při 
pozorování vloček jsme si všímali rozdílů mezi nimi a hledali shodné znaky, cvičili tak zrak i 
postřeh. Pokusili jsme se vytvořit podobné vločky výtvarnou technikou, kdy jsme použili sůl a 
barvu. Spočítat všechny sněhové vločky se asi nikdy nikomu nepodaří, ale když jich na papíře 
je nakresleno jen několik, tak to jde i dětem, což si samy vyzkoušely. 

A i když jsme se zimě s výrobou vloček snažili všelijak pomáhat, těch pravých bylo stále 
málo. Nezbylo nám tedy nic jiného, než se za pořádnou zimou podívat do polárních krajin. Na 
mapě a globusu jsme si ukázali, kde je Antarktida i Arktida a ukázali si fotografie těchto 
krajin a zvířat které v nich žijí a povídali si i o životě lidí v těchto zemích. Tématem nás 
provázeli kamarádi tučňáci, které si děti oblíbily a hrát si s nimi je moc bavilo. 

S tučňáky se u nás běžně nepotkáme, ale s takovými sněhuláky někdy ano. V dalším 
týdenním celku s námi byli sněhuláci, i když většinou papírový, přesto se nějaký maličký 
sněhový sněhuláček na zahradě taky objevil. Sněhuláci nám poradili, jak se máme v zimě 
správně oblékat, abychom nenastydli, zazpívali jsme si o nich písničku, zahráli různé hry. 

V měsíci únoru si budeme povídat o našem těle, funkci jeho orgánů, zdravém životním 
stylu. Letošní rok se koná zimní olympiáda, a i my si olympiádu ve školce připomeneme. 
Konec měsíce února bude patřit karnevalu a maskám, ve školce nás čeká maškarní karneval. 

 

Kurz bruslení 

Jsme v polovině kurzu bruslení, děti si na ledě pomalu začínají zvykat. Někteří předškoláci už 
jsou docela zdatnými bruslaři a jízdu zvládají téměř bez pádů. Kdo se s bruslemi teprve 
seznamuje, občas zjistí, že led je přece jen tvrdý a možná bude nějaká modřinka, ale děti 
jsou velice statečné, nevzdávají se a snaží se opět postavit na nohy. Pomáhá jim k tomu jistě 
i velice vstřícné vedení ze strany trenérů a samozřejmě i dostatečné vybavení ochrannými 
pomůckami. Na našich facebookových stránkách jsou zveřejněny fotografie z kurzu, určitě se 
objeví i na webových stránkách. Povzbudivé jistě je, že děti sportování baví a mají možnost 
rozšířit si své pohybové dovednosti. 

Po skončení kurzu proběhne vyúčtování platby za dopravu, na které se bude s námi podílet i 
Mš Číměř, která společně s námi na kurz jezdí. O ceně za dopravu vás budeme včas 
informovat. 
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Kurz plavání 
Připravujeme pro děti kurz plavání, který by měl začít  7. března. Kurz bude určen dětem 
od 3 let, v případě většího zájmu proběhne ve dvou skupinách, které budou rozděleny podle 
zkušeností dětí s plaváním na začátečníky a pokročilé. 
 
Kurz bude probíhat v 5 lekcích, vždy v pondělí a to 7., 21., 28. 3. a 4., 11. 4. ( 14. 3. 
kurz neproběhne, v tomto týdnu budou jarní prázdniny).  
Každá lekce bude trvat 2 vyučovací hodiny – začíná v 9,00 hodin do 10, 30 hodin. Pro 
dvouhodinové lekce jsme se rozhodli z důvodu úhrady ceny za dopravu vlastním autobusem, 
která se značně navýšila. Vyúčtování dopravy proběhne až po skončení kurzu. 
 
Cena kurzu je 550, - Kč. Úhradu bude nutné provést v hotovosti p. ředitelce Jedličkové do 
začátku kurzu.  
 
Děti budou s sebou potřebovat do batůžku: 

 Ručník   
 Plavky 
 Případně koupací čepici a plavecké brýle 

Vše prosíme podepsat.  Svačinu a pitný režim zajistíme. 
 

 

Plánované akce – únor: 
 Ve čtvrtek 3. 2. v 10, 30 hodin – přijede do Mš divadélko „Mokrošovi“, které 

zahraje dětem tři loutkové pohádky, cena představení je 60, - Kč 
 

 V pátek 4. 2. – jsou pololetní prázdniny – prosíme rodiče o nahlášení docházky dětí 
do Mš na záznamové arch, které budou v šatnách obou 
tříd. Děkujeme. 

 

 Ve čtvrtek 24. 2. Maškarní karneval 
v mateřské škole – prosíme rodiče, aby na tento 
den připravili dětem nějakou masku. Společně si 
zatancujeme, budeme soutěžit a jistě nás čeká i sladká 
odměna. 

 
 Dopravní hřiště – v pátek 25. 2. a 4. 3. 

pojedeme pouze s předškoláky do Domu dětí 
v J. Hradci na dopravní kurz na hřišti, které se 
nachází v sále DDM. 
V kurzu dopravní výchovy se děti seznámí 
s pravidly bezpečného pohybu a pohybu v okolí 
komunikace, budou se učit poznávat dopravní 
značky, vyzkouší si jízdu podle pravidel na 
motokárách na dopravním hřišti. 
 

Kurz vedou lektoři z DDM, je zdarma, platí se 
pouze cena za dopravu, kterou zajišťuje DDM.  
 

Odjezd od Mš je v 8, 30 hodin, kurz probíhá od 9, 00 do 10, 30 hodin. 
 

Děti potřebují do batůžku: přezůvky, přilbu na kolo, láhev s pitím. 
Svačinu zajistí Mš. 
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Výtvarně keramický kroužek 
 
Rozpis kurzu na 2. pololetí: 
Únor – 3., 10., 17., 24. 
Březen -3., 10., (17. 3. ne – jarní prázdniny) 24., 31. 
Duben – 7., (14. 4. ne – velikonoční prázdniny), 21., 28. 
Květen – 5., 12., 19., 26. 
Červen 2., 9. 
Kroužek je vždy ve čtvrtek od 14, 00 do 15, 00 hodin. 
Celkem je to za 2. pololetí 17 lekcí. Platit budete pouze 16 – z důvodu zrušení 1 lekce v říjnu. 
Cena kurzu činí 800, - Kč, prosíme uhradit do konce února p. ředitelce Jedličkové. 
 

Zároveň žádáme rodiče, aby nám předem nahlásili, zda jejich dítě bude kroužek navštěvovat 
i ve druhém pololetí. 

 

 

V měsíci únoru oslavíme narozeniny s Jiříkem a s Aleškem, k svátku popřejeme Péťovi a 

Nelince. 

 

 Za sponzorské dary děkujeme paní Chmelové. 
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KVÍZ NEJEN PRO PŘEDŠKOLÁKY  
 Z TÉMAT MĚSÍCE LEDNA TŘÍDY PASTELEK 

 
1. Vyjmenuj 5 charakteristických znaků ročního období – zimy. 

 
2. Urči, kolik hlásek mají a na jakou hlásku začínají tato slova:  
vločka – led – sníh – zima – sněhulák – rampouch – sáně 
 
3. Zkus říct slova NOS a LED po hláskách (N - O – S, L – E – D). 

4. Spočítej vločky v každém řádku a nakresli tolik puntíků, kolik jsi spočítal. 

 

 

 

 

5. Řekni, která z těchto zvířat jsou ptáci a vylíhnou se z vajíček – tuleň, mrož, lední medvěd, 

kosatka, tučňák, sob, racek, velryba (tučňák a racek) 

6. Najdi tučňáka, který je stejný jako ten první a vybarvi ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Řekni, kdo žije v lese a kdo v polárních krajích: 

Veverka, tuleň, divoké prase, mrož, tučňák, srnka, jezevec, lední medvěd, jelen 
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8. Zkus uhádnout hádanku: 

 Zahřeje nám obě uši, mráz je na nás připraven,  

s bambulkou i bez bambulky, v zimě bez ní nechoď ven. 

(čepice) 

 

9. Zkus z vatových tyčinek složit tyto nebo podobné vločky. 

 

10. Dokresli druhou polovinu sněhuláka 

 

 

Věříme, že ti všechny úkoly šli dobře, jsi šikulka. 


