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číslo 7. březen 2022   
 

z pěněnské školičky                             

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
 

Březen, to je měsíc jara, 
budí všechny květinky: 

„ Vstávejte a rozkvétejte, 
i když jste jen malinký.“ 

  
21.března začíná astronomicky jaro. Je to den jarní rovnodennosti, kdy je den stejně 

dlouhý jako noc. Nastává nám nádherné roční období, kdy si sluníčko ještě občas hraje na 
schovávanou, síla jeho paprsků není zatím tak mocná, ale my cítíme, že je jaro ve vzduchu. 
Jaro je kouzelník, který dokáže probudit přírodu ze zimního spánku. Pomalu se zazelenají 
louky, obklopí nás paleta pestrých barev postupně rozkvétajícího kvítí, na stromech a keřích 
vyraší první lístky. Objeví se i pilné včelky, v trávě se začnou hemžit broučci. Plno práce 
budou mít i ptáčci se stavěním hnízd pro splnění svých rodičovských povinností. A my? My se 
zhluboka nadechneme čerstvého jarního vzduchu, nabereme novou sílu a energii a využijeme 
slunečné počasí k procházkám a hrám v přírodě. 

Dříve, než přivítáme jaro, podívejme se, jak jsme s dětmi prožily uplynulý měsíc.  Únor k 
nám byl ve svém začátku malinko přívětivý a nadělil nám trochu sněhových vloček. I my 
jsme se chopili příležitosti a věnovali se zimním radovánkám. Sníh nám sice moc dlouho 
nevydržel, ale sněhové koule, vločky, sněhuláci se dali dost dobře nahradit i v naší třídě. S 
papírovými koulemi jsme se dostatečně vyřádili při ranním cvičení i při volných hrách. 
Zjišťovali jsme, kde se berou vločky, přiřazovali jsme obrázky jednotlivých ročních období, 
naučily jsme se říkanky s pohybem a rytmizací. A protože zimní období se stále ještě nemá k 
odchodu, v zimních radovánkách a sportech jsme pokračovali i v následujícím týdnu. Nešlo 
ovšem opomenout také světově sledovanou sportovní událost, a to Zimní olympijské hry. 
Nejdříve jsme si objasnili význam a ideu Olympijských her, seznámili jsme se s naší státní 
vlajkou, s některými zimními sporty, pokusili jsme se pojmenovat sportovce i jejich nezbytné 
t sporty – „ jízdu na branku“ s hokejkou a pukem, lyžování, slalom, sjezd z kopce.  

A protože je únor měsícem karnevalového veselí, otevřeli jsme toto téma nejdříve 
výpravou do světa pohádek. Zjišťovali jsme, kde všude „bydlí“ pohádky, jací jsou jejich 
hrdinové a čím obvykle pohádky končí. Ale hlavně jsme si připomněli, jak zacházet s knihou. 
Pohádka „ O perníkové chaloupce“, do které jsme se vypravili, je dětem důvěrně známá, 
proto pro ně nebylo obtížné poznat ji podle textu a děje. S DH „ Pravda x nepravda“ děti 
poznávaly a opravovaly popletený text. Do děje pohádky jsme se vžili didaktickými hrami, 
kdy děti jako Jeníček a Mařenka překonávaly cestu hustým lesem, prošly a rozlišovaly 
dlouhou a krátkou cestu, poskládaly perníkovou chaloupku z jednotlivých částí. Zahrály si 
prosociální - dotykovou hru „ Pečeme perníčky“, hledaly stejně nazdobené perníčky a zahrály 
si i na ježibabu.  

V následujícím týdnu jsme se ponořili do světa maškar, veselí, karnevalů. Děti se 
seznámily se zvyky a tradicemi spojenými s „ Masopustem“. Z ukázek zjistily, že maškarní 
průvody jsou v různých zemích odlišné, poslechly příběhy a pohádky, vyprávěly děj, 
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hodnotily postavy, naučily se báseň o masopustu. Hrály hry s říkankami, rozlišovaly, kdo je 
smutný, veselý, apod..  Společnými silami nazdobili klauna. Pro děti jsme uspořádaly 
maškarní karnevalové dopoledne v naší školce plné her, soutěží a zábavy. 

S nadcházejícím jarním měsícem nás čeká probouzející se příroda. Přeneseme se do 
nového tematického bloku s názvem „ Co se děje v předjaří, aneb jak se budí jaro“. V tomto 
období se budeme seznamovat se změnami v přírodě, s prvními jarními květinami, 
probudíme zvířátka ze zimního spánku, přivítáme vracející se ptáčky, poznáme moc sluníčka  
při klíčení semínek a růstu rostlin. Těšíme se, že nám počasí dovolí trávit více času venku, v 
přírodě, na zahradě. 

 

 

 

TŘÍDA PASTELEK 
 
Ačkoliv je únor nejkratším měsícem v roce, tematicky byl jedním z nejrůznorodějších měsíců. 
Prvním tématem, kterému jsme se věnovali, bylo naše tělo. Jak se jednotlivé části těla 
jmenují, to už vědí téměř všechny děti, některé znají dokonce i názvy a funkce jednotlivých 
orgánů. Společně jsme si toto všechno zopakovali a doplnili o nové poznatky o těle. Povídali 
jsme si také o tom, jaké bacili a viry na nás mohou útočit, a jak se před nimi máme chránit. 
Svou fantazii děti rozvíjely při výtvarném tvoření, kdy z rozfoukaných barev vzniklo množství 
nových bacilů. Děti zaujala i hra na lékaře, kdy se učily kamarádům obvazovat různé části 
těla. Užily si při této aktivitě i spoustu legrace, zvláště když se třeba podívaly na svou 
obvázanou hlavu do zrcadla. Ještě je třeba dodat, že zvláště mezi holkami jsou vidět budoucí 

adeptky na zdravotní sestřičky . 
 

Olympiáda 
Letošní rok byl rokem, kdy se konaly zimní olympijské hry v Pekingu. Spolu s našimi 
sportovci jsme se s dětmi ve školce zapojili do závodů a her a přiblížili si několik zimních 
sportů. Celou olympiádu jsme prožívali velice opravdově. Začali jsme slavnostním zahájením, 
kdy jsme si vytvořili olympijský oheň, všichni sportovci - děti nastoupili za zvuku olympijské 
hymny s vlajkami různých států v ruce. Každé z dětí si vybralo vlajku země, kterou chtělo 
„reprezentovat“. Vysvětlili jsme dětem myšlenku olympijských soutěží, hru fair play, čest být 
na olympiádě a soutěžit za svou zemi, prožít radost z úspěchu a zvládnout zklamání 
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z neúspěchu. Poznali 
jsme i olympijské 
symboly jako jsou 
olympijské kruhy, kdy 
děti už by měly vědět, 
že každý z kruhů 
znázorňuje některý 
z kontinentů. Každý 
den pak probíhaly 
soutěže v jednotlivých 
druzích sportů. 
K bližšímu seznámení 
se sportem jsme 
využívali interaktivní 
tabuli, kde jsme 
dětem pouštěli ukázky jednotlivých sportů, vysvětlili si jejich pravidla a jaké vybavení je pro 
konkrétní sport potřebné. Školka je místem pro velké množství fantazie a tak bylo možné 
proměnit naši spojovací chodbu ve slalomovou dráhu a trasu pro biatlon. Ve třídě pak vznikla 
bobová dráha, skokanský můstek pro skoky na lyžích, ovál pro rychlobruslení, ledová plocha 
pro hokej a dráha pro curling, nechyběly ani stupně vítězů pro vyhlášení vítězů jednotlivých 
disciplín. Všechny tyto sporty, si tak mohly děti vyzkoušet nanečisto. Každý z nich děti různě 
zaujal a byly bychom rády, kdy se nám podařilo i touto cestou podpořit zájem dětí o 
pravidelný pohyb a sport. 
Poslední den olympiády proběhlo závěrečné vyhlášení vítězů, kterými byli všichni, kdo se 
olympiády zúčastnili a získali zlaté medaile a diplomy. 
 

Karneval 

Blíží se doba masopustu, kdy v mnohých obcích budou procházet maškarní průvody. Stejně 
jako u nás v Horní Pěně, kdy je naplánován na sobotu 5. 3. Ve školce si masopust a karneval 
připomínáme každý rok. Ve čtvrtek 24. 2. jsme si užili karnevalové dopoledne. Děti měly 
krásné masky, mohly být chvíli piráty, Elsami, rytíři, Hermionami, Harrym Potterem, 
kočičkou, vílami a čaroději nebo někým jiným. Při veselých písničkách si společně 
zatancovaly, užily si veselé hry s balónky a zasoutěžily si o sladkou odměnu.  
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Dopravní hřiště  
V pátek 25. 2. jsme byli s předškoláky a některými staršími dětmi na první části kurzu 
dopravní výchovy v Domě dětí v J. Hradci. Zde v sále DDM je postaveno mobilní dopravní 
hřiště, na kterém se děti učí jízdě podle základních pravidel silničního provozu. Děti jezdí na 
hřišti na šlapacích čtyřkolkách a velice je to baví. Druhou částí kurzu je výuka, která probíhá 
také v DDM. Zde se děti seznamují s pravidly platnými pro chodce, poznávají některé 
dopravní značky, seznamují se s pravidly bezpečnosti pohybu v blízkosti komunikace. Svoje 
získané znalosti budou mít možnost si ověřit v druhé části kurzu, která proběhne v pátek 4. 
3., kdy už budou lektoři kurzu sledovat, zda děti dodržují daná pravidla a zda mohou získat 
svůj první dětský řidičský průkaz. Ve školce budeme mít v tomto týdnu téma „Budu jezdit 
bezpečně“, kdy si budeme všechna pravidla připomínat a tak věřím, že řidičák dostanou 

všichni. 
 

 

 
Fotogalerie 
Veškeré činnosti, které s dětmi realizujeme ve škole i mimo ni, se snažíme pro vás 
zdokumentovat na fotografiích. Každý týden vkládáme nové fotografie a komentáře na náš 
facebookový profil, další fotografie naleznete na našich webových stránkách v sekci 
fotogalerie a aktuálně. Uvítali bychom vaše reakce, připomínky, lajky, pro naši zpětnou vazbu 
i jako podnět pro další aktivity, děkujeme.  
 

Zápis nanečisto  
1. Základní škola v ulici Štítného v J. Hradci, na kterou bude docházet většina předškoláků 
z naší školy, připravila pro předškoláky a jejich rodiče „Zápis nanečisto“ a to na 8. března 
v 15. 30 hodin. 
 

Zápisy do základních škol V J. Hradci proběhnou v úterý 5. dubna od 14, 00 

do 17, 30. Zatím jsou plánovány tradiční formou, tedy s přítomností dětí a rodičů. Vše bude 

záležet na aktuální situaci a škole. K zápisu je nutné mít sebou – občanský průkaz a rodný 

list dítěte. 
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Plánované akce – březen: 

 2. března ve středu v 9,30 hodin přijede do Mš divadlo „Divoloď“  s pohádkou 

„Quido a strašidelná škola“, cena představení je 55,- Kč 

 4. března – 2. část dopravního kurzu v DDM, pro starší děti ze třídy Pastelek  

 14. -18. 3. – jarní prázdniny – prosíme o nahlášení docházky dětí do Mš  

Kurz plavání 
Začínáme 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. 
Odjezd od autobusové zastávky v Horní Pěně  - v 8, 15 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. 
 

 

V měsíci březnu popřejeme k narozeninám Terezce, Daníkovi a Jindříškovi, k svátku 

popřejeme Vikince. V únoru jsme popřáli k svátku Nelince. 

 
 

Děkujeme paní Veronice Jedličkové, které darovala dětem sladké odměny na maškarní 
karneval. Děkujeme také paní Hřebíčkové, Janákové, panu Bůžkovi za materiál na tvoření a 
panu Vobrovi za výtvarné potřeby. 

 
 

 
Prosíme rodiče o doplnění papírových kapesníčků – vytahovacích. Děkujeme. 
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Kvíz nejen pro předškoláky – témata měsíce února 

1. Co je takovým motorem, který řídí naše tělo a nikdy se nesmí zastavit? (srdce) Co je 

takovým počítačem v naší hlavě, který ovládá, to co děláme? (mozek) 

2. Vyjmenuj tři věci, které je třeba dodržovat, aby bylo naše tělo zdravé? (zdravá strava, 

dostatek pohybu, dodržování čistoty) 

3. Jaké barvy má 5 olympijských kruhů? (červená, žlutá, zelená, modrá, černá) 

4. Víš, jak se jmenují naše reprezentantky, které letos získaly některou z olympijských 

medailí? ( Ester Ledecká, Martina Sáblíková) 

5. Vyber a vybarvi správně Českou vlajku. 

 

6. Obtáhni dráhu, kudy jede brusle a pokračuj dál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vybarvi správně olympijské kruhy. 
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8. Seřaď hokejky od nejmenší po největší. 

 

 

 

 

 

9. Jak se jmenuje sport, kdy sportovec jede po dráze na lyžích a zároveň střílí na terč z pušky? 

10. Pokus se opsat slovo   K A R N E V A L  

 

 

 
 
 

 

Mateřská škola v Horní 

Pěně Vás zve na 

Velikonoční 

tvořivou dílnu 

Kdy: v sobotu 2. dubna 
Kdy: v sobotu 2. dubna 2022 

 od 9, 00 do 12, 00 hodin 
 

Přijďte si s dětmi vytvořit veselé 

velikonoční dekorace. 

Připraveny budou i květinové 

vazby k zakoupení a občerstvení. 
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