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číslo 8. duben 2022   
 

z pěněnské školičky                             

 
 

 

APLIKACE LYFLE – ŠKOLKA DO KAPSY 

Jelikož jsme školkou, která chce držet krok s dobou a využívat nové moderní technologie, 

rozhodli jsme se využívat pro rodiče i pro nás aplikaci „LYFLE“. Podobné aplikace dnes již 

využívají všechny základní i střední školy a do budoucna s nimi budete pracovat. Aplikace 

LYFLE vám umožní seznámit se s fungováním takovýchto programů a věříme, že její 

využívání bude pro nás všechny přínosné. Na jednom místě zde naleznete informace o 

veškerém dění v mateřské škole. Aplikace bude využívána i jako způsob odhlašování a 

přihlašování dětí do Mš, vyřeší omluvenky u předškolních dětí, zpřesní se odhlašování a 

přihlašování dětí ke stravování. Budete mít celkový přehled o docházce vašeho dítěte do Mš a 

všechny důležité informace snadno dostupné. Aplikace umožňuje i spravování fotogalerie, 

kdy zde budeme pravidelně vkládat fotografie z našich činností a akcí. Veškeré informace o 

dětech i rodičích jsou zajištěny ochranou osobních údajů. Do systému se mohou přihlásit 

pouze rodiče dětí, které do Mš dochází, po ukončení školní docházky jim bude automaticky 

zablokován přístup.  

Informace o aplikaci: 

LYFLE zvládá vyřešit – hromadná oznámení, docházku dětí, omluvenky, fotogalerii, 

ankety třídní dokumentaci a mnoho dalšího. 

 Hromadná oznámení – rodičům se zobrazují aktuální informace, které se týkají jejich 

dětí, školka má přehled o tom, kdo z rodičů si oznámení přečetl 

 Docházka a omluvenky – dítě ve školce omluvíte na jedno kliknutí, zároveň se vyplní i 

důvod nepřítomnost – vyřeší se omluvenka u předškoláků.  

 Fotogalerie – fotky z Mš si můžete stáhnout rovnou do telefonu, vidíte pouze fotky 

třídy, do které chodí vaše děti, ochrana osobních údajů je zajištěna 

 Ankety – můžete vytvořit anketu i dotazník pro vyřešení vašich otázek, stejně i mš 

může použít anketu ke zjištění informací. 

 Sdílení dokumentů – umožňuje posílat předškolákům úkoly, poslat rodičům důležité 

dokumenty a různá delší oznámení. 

 Třídní dokumentace – aplikace umožňuje učitelkám vést přehlednou třídní 

dokumentaci  

Další podrobné informace naleznete na: lyfle.com/o-aplikaci/ 
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Co znamená používání aplikace pro rodiče: 

1. Bude nutné, aby s aplikací pracovali všichni rodiče. Necháme na vašem 

rozhodnutí, zda bude mít přístup k aplikaci jen jeden z rodičů, nebo oba.  

2. Budeme potřebovat souhlas s použitím vašich osobních údajů – jméno (vaše i dítěte), 

email, telefonní číslo (v případě přístupu obou rodičů do aplikace údaje matky i otce) 

tyto údaje nahlásíte učitelkám ve třídách. 

3. Je výhodou mít čtečku QR kódu ve vašem mobilním telefonu. 

4. Načtení QR kódu, který bude umístěn na nástěnkách v šatnách obou tříd a stažení 

aplikace „LYFLE“ 

5. Na vaší emailovou adresu budou zaslány přihlašovací údaje, po přihlášení se už 

zobrazí nabídka, jak lze aplikaci využívat. 

6. V průběhu dubna vám přijdou přihlašovací údaje, v tomto měsíci se budeme všichni 

s aplikací seznamovat a zkoušet její možnosti. Od května už budeme považovat 

její provoz za plně funkční a přihlašování a odhlašování dětí bude možné 

pouze touto cestou.  

Věříme, že aplikace LYFLE vám poskytne veškeré potřebné informace, samozřejmě jsou vám 

i nadále k dispozici naše webové stránky, Facebookový profil, ale již nadále nebudou 

vycházet naše Zprávičky z mateřské školičky.  Používání  aplikace vám umožní snadnou 

komunikaci s mateřskou školou, přesto jsou někdy situace, kdy je třeba promluvit si osobně. 

Budeme vám vždy k dispozici při řešení aktuálních problémů a pokusíme se společně vyřešit 

váš požadavek. Zároveň vás žádáme, abyste odhlašování dětí již neřešili SMS zprávami nebo 

telefonáty, paní učitelky se v průběhu dne plně věnují vašim dětem a mnohdy nemají 

v průběhu dne prostor k tomu vám odpovědět. Děkujeme. 

 

 

 

RYBIČKY 

Duben má rád legraci, stále mění počasí. 
Chvíli svítí sluníčko, hned zas prší maličko. 

Dokonce i padá sníh, tenhle duben má rád smích. 
 

 Máme za sebou březen, měsíc jarní rovnodennosti, probouzející se přírody a 
přicházejícího nejkrásnějšího ročního období. A i přesto, že se ve svém začátku tvářil 
poměrně chladně, přece jen k nám poslal tolik očekávané JARO! Sice ještě někdy malinko 
klopýtá, občas se někde zapomene, ale: „ Je tady!“. Pomalu nám začínají rozkvétat zahrádky, 
včelky objevují svou první potravu po dlouhé zimě, mravenečci v pilné práci opravují své 
příbytky, ptáčci nás těší svým štěbetáním. Sluníčko nás ráno doprovází při cestě do školky a  
ukládá se ke spánku čím dál později a my každý jeho paprsek plně využíváme k načerpání 
nových sil a k těšení se z jeho rostoucí energie. A když tak budeme vstřebávat jeho 
kouzelnou moc, přivítáme krásné jarní svátky- velikonoce, svátky návratu slunce. 

I když měsíc březen je z větší části zimním měsícem, a dokáže nás potrápit i překvapit 
svými vrtochy, přesto v nás vzbuzuje naději z každého nepatrného náznaku probouzejícího 
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se jara.  První dny tohoto měsíce k nám nebyly příliš přívětivé a tak jsme se pokusili zahnat 
zimu a přivolat jaro. Děti pomocí obrázků i zvukového materiálu rozlišovaly hlavní znaky zimy 
a jara, zdramatizovaly jejich spor, určovaly: „ Jaká je zima“, „ Jaké je jaro“ - hledaly „ Co je 
teplé x studené“, našly a ozdobily správný klíč k odemknutí jara. Společně jsme přivítali 
ptáčky vracející se z teplých krajin a přiblížili jsme si klíčení a růst rostlin. Za pomoci 
didaktických her a řízených činností jsme se snažily vštěpit dětem základní znalosti o přírodě, 
upevnit v nich kladný vztah k přírodě a k její ochraně. Do našich činností jsme zahrnuly 
říkanky, písničky, pohádky, rozvíjely jsme slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti dětí. 
Procvičovali jsme grafomotoriku, posilovali estetické cítění a rozvíjeli matematické představy. 
Vždy se snažíme dětem nabízet činnosti vhodné pro jejich všestranný rozvoj a jsme velmi 
rády, když je společné aktivity zaujmou, dokážou se nadchnout pro danou věc a spolupracují. 

Měsíc duben zahájíme přípravou na velikonoční svátky, i nadále se budeme věnovat 
jarní přírodě a zavítáme do světa čar a kouzel a uspořádáme pro děti čarodějnický rej na 
zahradě MŠ. 

Srdečně Vás 2. 4. zveme na naši „ Velikonoční dílnu“ spojenou se dnem otevřených 
dveří, kde Vás budeme očekávat s drobným velikonočním vyráběním.  
 

 

 

PASTELKY 

Každý měsíc jsme vás na tomto místě podrobně seznamovali s tématy a činnostmi, které 
jsme ve třídě v uplynulém měsíci realizovali. Ve výše uvedeném článku s informacemi o 
aplikaci „LYFLE“ jsme vás sdělili, že dále naleznete veškeré informace o dění v Mš v aplikaci, 
na webových stránkách a na našem Facebooku.  Tyto zprávičky jsou poslední, které vychází, 
a my bychom rády poděkovaly rodičům, kteří se o informace v nich zajímali, reagovali na 
naše výzvy, byli připraveni na naše akce a spolupracovali s námi. Naší hlavní povinností je 
dobře se starat o vaše děti a poskytnout jim potřebné vzdělání, ale část zodpovědnosti je 
také na vás, kdy jde vše lépe, pokud dění v Mš sledujete a jste na něj připraveni.  Věříme, že 
používání aplikace „LYFLE“ bude pro nás všechny přínosné a umožní nám skvělou spolupráci. 

Jaké byly naše aktivity v měsíci březnu, se dozvíte dále.   
Na začátku měsíce jsme v prvním týdnu navázali na kurz dopravní výchovy v DDM J. 

Hradci a dopravní výchově a jsme se věnovali i ve školce. Na obrázcích jsme se seznamovali 
se situacemi, s kterými se děti mohou setkat při pohybu v okolí komunikace a učili se, jak se 
správně zachovat, co je pro nás bezpečné a co není. Připomněli jsme si pravidla přecházení 
silnice, bezpečnou jízdu na kole, seznámili se s některými dopravními značkami a vyzkoušeli 
si jízdu podle pravidel silničního provozu při hrách i na dopravním hřišti. Děti, které 
absolvovali obě lekce v kurzu DDM, obdrželi dětský řidičský poukaz, který sice není oficiálním 
dokladem, ale pro děti jeho získání hodně znamenalo. 

 Blíží se doba zápisů do základních škol. Zápisy proběhnou v úterý 5. 4. od 14, 00 do 17, 
30 hodin. Aby se mohli naši předškoláci blíže seznámit s 1. Základní školou, kam většina dětí 
nastoupí, byli jsme se s nimi 8. března ve škole podívat. Děti si vyzkoušely hodinu tělocviku 
s panem učitelem a podívaly se, jak se učí prvňáčci. Navštívili jsme 1. třídu, do které chodí 
naši bývalí kamarádi ze školky.  Poslechli jsme si, jak se děti naučily číst, ukázaly nám svoje 
učebnice a pracovní sešity. Naši předškoláci si právě zde možná uvědomili, že je čeká velké 
změna, nové prostředí, nový spolužáci, paní učitelky. Pro někoho může být zpočátku těžké se 
s touto změnou vyrovnat, budou potřebovat vaši podporu a pomoc. Jak jsme ale viděli i na 
našich bývalých žáčcích, děti si na režim školy zvyknou a budou hrdé na to, co se již naučily. 
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Předškolní přípravě se v Mš 
pravidelně věnujeme, jistě i vy s dětmi 
doma procvičujete s pracovními sešity. 
Abychom děti pomalu začaly připravovat 
na školní povinnosti, od poloviny 
dubna budou od nás děti dostávat 
drobné domácí úkoly. Zadání úkolu 
řekneme dětem vždy při našem 
společném povídání, rády bychom aby si 
děti zapamatovaly, co mají udělat, 
protože je chceme vést k samostatnosti a 
zodpovědnosti. V naší nové aplikaci 
potom bude zadání úkolu napsané pro 
vaši kontrolu. Pro předškoláky bude splnění úkolu povinné a budeme je kontrolovat.  

Další témata, kterým jsme se věnovali, jsou již jarní – nejdříve jsme přivítali jaro a 
poznávali jarní kytičky, ptáčky a broučky, kteří se pomalu probouzí. Poté jsme společně 
navštívili vesnický dvorek a připomněli si, jaká zvířátka a jejich mláďátka zde můžeme najít. 
Při těchto tématech jsme trénovali i oči a uši, hledali jsme rozdíly zrakem, rozlišovali krátké a 
dlouhé hlásky, slabiky, cvičili jsme i paměť a počítání. Trpělivost, samostatnost a pečlivost 
byly naším cílem při pracovních aktivitách.  

Duben začneme tématem „Brzy budu školákem“, kdy si budeme více povídat o škole a 
pracovat na předškolní přípravě. Pak nás již čekají svátky jara – Velikonoce. Seznámíme se 
s velikonočními tradicemi, budeme hodně tvořit a učit se básničky.  

V sobotu 2. dubna od 9, 00 do 12, 00 hodin proběhne ve školce tvořivá velikonoční 
dílna, na kterou vás s vašimi dětmi srdečně zveme.  

 
 

 

Plánované akce – duben: 

 2. 4. v sobotu -Velikonoční tvořivá dílna a den otevřených dveří Mš – všechny Vás 

srdečně zveme 

 14. 4. čtvrtek – velikonoční prázdniny – Mš otevřena, 15. 4. a 18. 4. Velikonoce – 

Mš uzavřena 

 28. 4. – v 9, 00 přijede do školky divadélko pana Viktora s loutkovou pohádkou, 

cena představení je 55,- Kč 

 

Děkujeme paní Vobrové za sladkosti pro děti k Velikonocům. 

 

V měsíci dubnu oslavíme narozeniny s Natálkou. Viktorkou a Davídkem, k svátku popřejeme 

Emičce, Izabelce, Aleškovi, Vojtíkovi a Jiříkovi. 
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ZÁPIS 

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V HORNÍ PĚNĚ 

proběhne ve středu 4. května 2022 
od 13, 00 do 17, 00 hodin 

Informace na telefonu: 384 388 103 
 a našich webových stránkách:  

www.mshornipena.cz 
 

 

 

 

Kvíz nejen pro předškoláky z témat třídy Pastelek  

1. Po které straně silnice jezdíme autem, na kole? Můžeš už jezdit sám (sama) na silnici na 

kole?  

2. Pojmenuj tyto dopravní značky a zkus říct, co znamenají. 

 

3. Pojmenuj jarní kytičky, možná ti napoví písmena u obrázků. 
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4. Zkus vymyslet další slova, která začínají na hlásky S, N, T, F  

 

5. Kde je na obrázku sluníčko (odpovídej vpravo nahoře apod.), kde je pejsek, kde je mrak, 

kde jsou maminka a tatínek?  Kdo stojí za klukem? Kdo je vedle holčičky? Kdo stojí před 

maminkou? Kolik je na obrázku motýlů a kolik kytiček? Čeho je více? 

 

6. Jak se jmenují mláďata těchto zvířat? Pes má…., kočka……, kůň….., ovce……, husa….., 

koza….., kráva…, slepice….. 

 

7. Roztleskej slova na slabiky a urči počet slabik:  čáp, pampeliška, ovečka, ředkvička, hrách, 

lopata, rýč, sněženka, slunce 

8. Nauč se básničku o jaru: 

Sluníčko si češe vlasy, v zahrádkách je plno krásy. 
Všude kvete jarní kvítí, podívej, už včelka letí. 
Včelka sedá k petrklíči, semínka už v zemi klíčí.  
 

9. Jarní hádanky: 

Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý. 
Z nebe nebo z kopečka, přiběhla k nám …….(ovečka) 
 
Na malém stonečku spousta žlutých zvonečků, 
 každý z nich má k jaru klíč. Copak je to?…..(petrklíč) 
 


