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únor 2023 

Dopis z Červené třídy 
Jako každé září při nástupu do mateřské školy nastala u nejmenších dětí adaptace. Pro 
někoho je poněkud náročnější, někdo to zvládá bez větších obtíží. Ve spolupráci s rodiči 
se nám toto období podařilo přečkat a nyní už děti chodí s radostí a úsměvem. 
Stejně jako minulý rok, si pro nás pan Havel připravil Sportovní den, který se nekonal na 
zahradě mateřské školy, ale na fotbalovém hřišti v Českém Meziříčí. Na začátku října 
čekal Červenou třídu první výlet autobusem do Klopotovského údolí na zvířátka. Děti 
měly velký zážitek, když se zvířátka přišla podívat a nakrmit až k plotu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V období podzimu nastalo pro děti více změn a musely si zvyknout na 
jiné paní učitelky. Paní učitelka Péťa byla dlouze nepřítomna, k vůli 
nemoci a zastupovala ji paní učitelka Káťa, která nyní vykonává v Zelené 
třídě roli asistentky. Na mateřskou dovolenou odešla paní učitelka Marťa 
a místo ní, nastoupila paní učitelka Pája. 

V prosinci děti čekala mikulášská nadílka, kdy je 
přišel do školky navštívit Mikuláš, čert a anděl.  
V Červené třídě si děti užily také Čertovský den 
plný her, soutěží, kostýmů a zábavy. Před Vánoci 
nastala příprava na Vánoční Jarmark a besídku pro 
rodiče, která se nesla v duchu čertů a andělů. 
Tímto však chceme poděkovat všem rodinným 
příslušníkům, kteří se zapojily tvořením výrobků, 
nebo přinesením dobrot. 
Vzhledem k nepřítomnosti dětí se musely Vánoce 
v Červené třídě přesunout až na Leden, ale o to 
více se děti na tento den těšily.                                                                   Paní učitelky Marťa a Péťa 
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Dopis ze Zelené třídy 

Vážení rodiče i prarodiče, rády bychom zavzpomínaly na uplynulých pět měsíců, které 
jsme strávily společně s Vašimi dětmi. 
Nástup do školky většina dětí zvládla na jedničku. A to by panečku bylo jedniček, v naší 
třídě se sešlo 24 dětí z toho 15 chlapců a 9 dívek. Se zapojením do kolektivu a přivyknutím 
si na režim třídy nám pomáhají i dvě paní asistentky Bětka a Káťa, které také patří do 
našeho „týmu“. Protože jsme trošku sportovnější třída, září jsme odstartovali, jako již 
tradičně, během Emila Zátopka na našem hřišti. Tim, ale naše běžecké výkony neskončily, a i nadále 
chodíme poctivě běhat na ovál k základní škole a trénujeme delší a delší procházky. Děti jsou opravdu 
šikovné, toho jsme využili a společně vyrazili na první společný výlet linkovým autobusem, a to do 
Opočna na pravidelné setkání sokolníků. 
V říjnu jsme podporovali své zdraví návštěvami v solné jeskyni, ve třídě jsme se seznamovali s plody 
podzimu, ukládali zvířátka ke spánku a tvořili z přírodních materiálů. Velmi podařené bylo 
"štrůdlování". Projektový den, kdy si děti vše přichystaly, vyzkoušely a po upečení i smlsly. 
V listopadu jsme vyhlíželi Martina na bílém koni, to bylo téma, které se dětem opravdu líbilo do dnes 
si připomínají básničky, hry a příběh o Martinovi a žebrákovi, poté jsme se pomalu začali připravovat 
na besídku pro Vás. 
Pak přišel prosinec a dlouho očekávaná besídka. Děti, si pro Vás nachystaly krásný Betlémský příběh, 
který úspěšně zvládly jistě jste na ně byli stejně pyšní, jako my. Prostřednictvím tohoto dopisu Vám 
ještě jednou děkujeme za výrobky, které jste vytvořili. Tím jste se zapojili do projektu: „jarmark pro 
dobrou věc“. Vaše krásné výrobky jsme přidali do stánku k výrobkům dětí a ostatních zaměstnanců. 
Po besídce jste měli možnost si výrobky odkoupit za dobrovolnou cenu. Podařila se vybrat částka na 
splnění společných dětských přání (snídaně pro žirafu a zvířátko do třídy), díky vaší štědrosti si 
můžeme dovolit plnit i další přáníčka, o těch Vás budeme informovat v příštím čísle časopisu. Pomalu 
se přibližoval čas Vánoc a děti vyhlížely nadílku a to nejen čertovskou. Malovaly, co by si přály najít 
pod stromečkem, ať už doma nebo ve školce. Nadílka se uskutečnila v polovině prosince, aby měly 
děti dostatek času si s hračkami pohrát, než začnou prázdniny. Dostali jsme didaktické hry, auta, 
vláčko dráhu, hracího medvídka pro lepší usínání, koloběžku a mnoho dalšího. 
Po Vánocích jsme již netrpělivě vyhlíželi den, kdy nám do třídy přibude zvířecí kamarád. Nakonec 
není jen jeden, ale hned tři. Pečlivě se staráme a pozorujeme rybičku. Děti se postaraly o výzdobu 
akvária barvami na sklo, nosily kamínky a mušličky, aby se v akváriu rybička cítila dobře, po dlouhém 
přemýšlení a společných poradách ji daly jméno „Nemo“. V rámci pozorování jsme si koupili dvě 
kukly motýla a nyní čekáme na jejich vylíhnutí. Snažíme se, vše o čem si povídáme přiblížit dětem 
prakticky, aby si vše mohly prohlédnout a vyzkoušet. Proto jsme také podnikli náš druhý výlet, jeli 
jsme do Dobrušky do DDM a jejich chovatelského kroužku. Zde se dětem věnovala paní učitelka 
Jitka, která jim ukázala všechna zvířátka, děti si je mohly i pohladit, obtěžkat a nakrmit. Také nás 
navštívila čtyři děvčata ze ZŠ Mozaika RK, která se věnují Hobby Horsingu a ukázaly nám své koníky, 
jak s nimi skáčou přes překážky, jak trénují drezuru, děti si mohly vše vyzkoušet. Jistě sledujte stránky 
školky, ze všech akcí se snažíme do galerie vkládat foto. 
Děti si pečování můžou vyzkoušet i s „putovním krtečkem“, krteček je náš třídní kamarád, který nás 
provází při všech činnostech, každý den. Zjistili jsme, že je mu o víkendu ve školce samotnému 
smutno, proto má svůj batůžek a o víkendech se bude těšit na návštěvu u někoho z Vás doma. 
Věříme, že i druhá polovina školního roku bude pěkná, chceme si ji užít, učit se a poznávat nové věci, 
podporovat dětská přátelství. Proto jsme Vám také na chodbě vedle informační tabule, kde se dozvíte, 
s jakým vzdělávacím tématem děti seznamujeme, jaké písničky zpíváme a co vyrábíme připravily  
i Krtečkovu nástěnku úkolů. Každý týden na ní můžete najít úkol k tématu. Ten můžete se svým 
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dítkem vyzkoušet. Jde o krátké, rychlé úkoly, které by bylo dobré dělat spolu! Když děti donesou 
vyplněný úkol zpátky do školky, dostanou malou odměnu. Odměnou pro nás jsou úsměvy dětí, 
nadšené pohledy a jejich nadšení pro velké i malé pokusy a výlety. Těší nás i Vaše milé odpovědi na 
„dotazníčky“, které jsou umístěné u vchodu do třídy. Každý měsíc se ptáme na Vaše různé nápady, 
tipy a rady, kterými bychom chtěli obohatit náš a také i trochu Váš školní rok ve školce. 

Přejeme Vám krásný zimní čas Vaše paní učitelky Dáša a Zuzka 
 

 

Dopis ze Žluté třídy 

Do žluté třídy ve školním roce 2022/2023 nastoupilo 24 dětí -14 chlapců a 10 dívek. 
Obavy z neznámého prostředí, nových kamarádů a odloučení od nejbližších zvládly na 
jedničku . Občasné slzavé údolí, vzdor k tomuto nelehkému období , bezesporu patří. 
Proto z toho nebuďte maminky a tatínkové smutní. Vaše - naše děti jsou v bezpečném 
prostředí, obklopeni láskou, porozuměním a pochopením k jejich individuálním 
potřebám. Každý den je jiný nejen pro nás, ale i pro Vaše děti. 
CO DĚLÁME CELÝ DEN? Děti se scházejí ve třídě – zpravidla do 8. hodiny – volné 
hry dětí, individuální vzdělávací činnosti dle přání nebo potřeb dítěte, spontánní výtvarné, pracovní, 
hudební činnosti • Společné přivítání s ostatními dětmi a učitelkou • Zdravotně preventivní cvičení • 
Dopolední svačina • Řízené vzdělávací činnosti – vyprávění, předčítání, didaktické hry, 
grafomotorická cvičení, pracovní, výtvarné, hudební, pohybové činnosti • Pobyt venku – délka 
přizpůsobena aktuálnímu stavu počasí • Oběd, odpolední odpočinek • Hry dle výběru dětí, 
individuální činnosti Součástí všech činností je procvičování samostatnosti v sebeobsluze, v řečovém 
projevu, základních společenských pravidel, respektování ostatních dětí a podobně. 
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V září jsme se seznamovali, vytvářeli si společně třídní pravidla. Jedno z pravidel – jsme kamarádi  
a máme se rádi. Další pravidla jsme si vytvářeli postupně dle konkrétních situací. Během školního 
roku můžeme pravidla kdykoli měnit a pracovat s nimi. Září se přehouplo v říjen a většina dětí se bez 
problémů adaptovala. Mezi dětmi vzniklo spoustu nových přátelství. Předškoláci se pilně začali 
připravovat na školu, učí se správně držet tužku, plní různé úkoly, do kterých se velmi rády zapojují 
i mladší děti. Témata volíme tak, aby děti zaujala, ale také aby rozvíjela jejich znalosti a dovednosti, 
vytvářela správné postoje. Děti mají před sebou spoustu času se všemu naučit a osvojit si potřebné 
znalosti, dovednosti a postoje. Pokud neuvidíte obrázek na nástěnce… nebuďte smutní. Své dítko 
znáte nejlépe a víte, jaké jsou jeho přednosti, ale i slabiny. Někdo rád maluje, druhý zase raději skládá 
úžasné stavby z lega a jiných konstruktivních stavebnic. Děti se rozvíjí spontánně a přiměřeně dle 
svého věku a individuálních potřeb. Trénujeme oblékaní a věřte, že je to občas nelehké. „Tohle 
nezvládnu. Kde je moje bunda! Já nemám ponožky! Potřebuji zapnout boty.“.. Pokud nás podpoříte  
i vy a dáte dětem dostatek prostoru pro samostatnost při těchto sebeobslužných činnostech, tak vše 
brzy společně zvládneme! To, co dítě jednou zvládne samo, to už bychom za něj dělat neměli ! 
Měsíc listopad byl plný akcí. Dozvěděli jsme se nové poznatky o počasí, vyzkoušeli si vyrobit vítr, 
vybarvovali draka, zpívali písničky o počasí a vyrobili kolo s různými druhy počasí. Také jsme 
oslavili svátek svatého Martina - PROJEKTOVÝ DEN „SVATÝ MARTIN“ Děti s nedočkavostí 
očekávali 11. 11. 2022 příjezd sv. Martina na bílém koni. V průběhu týdne se formou zajímavých her 
a činností seznamovaly s legendou o sv. Martinovi, vyráběly podkovičky, koně, tancovaly se 
židličkami, učily se básničky a písničky, hrály divadlo. V dalších dnech jsme si povídali o přírodě, 
pozorovali ji, sbírali přírodniny,… Byla to veliká legrace a moc se nám to líbilo. 
Prosinec ve žluté třídě byl ve znamení Adventu. Těšení na Vánoce a příchod Ježíška jsme si krátili 
čertovskými hrátkami. Na čerty jsme si hráli, zpívali jsme o nich, tancovali, povídali si a také tvořili 
výtvarné práce Nechyběla ani návštěva Mikuláše, anděla i čerta, kterým jsme zazpívali. Vyráběli jsme 
také ozdoby na stromeček, zdobili naše prostory a zároveň se připravovali na Vánoční jarmark 
spojený s besídkou a tvořením s rodiči. Nechyběla ani pohádka, ta nám připomněla, že Ježíšek 
všechno vidí. Nakonec jsme se stromečku i dárků přece jenom dočkali. Po společném zpívání koled 
jsme se už jen těšili na vánoční prázdniny a užívali si hraček, co byly pod naším stromečkem. 
V novém roce jsme se seznámili s tradicí Tří králů. Přivítali jsme v naší třídě novou kamarádku  
z Ukrajiny. Povídali si o ptáčcích a zvířátkách v zimě a snažíme se co nejvíce dozvědět o zimních 
sportech a radovánkách, o tom, jak se v zimě správně 
oblékat. A hlavně …s nadějí budeme i nadále očekávat další sněhovou nadílku. 
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Paní učitelky ze žluté třídy 

Dopis z Modré třídy 
V Modré třídě se po prázdninách sešlo 24 správných předškoláčků. Děti se rychle rozkoukaly  
v novém prostředí. Prostory v ZŠ byly během prázdnin rekonstruovány – byl vybourán oblouk mezi 
hernou a ložnicí a všechny prostory byly vymalovány. Děti se brzy seznámily s prostory ZŠ a v jídelně 
si postupně zvykaly na skoro samostatné stolování jako školáčci. Krásné podzimní počasí nám 
umožnilo plně využívat nejen dětská hřiště u ZŠ, ale i si zaběhat a zasportovat na školním 
multifunkčním hřišti. V září si děti užily i sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti. Velké díky patří 
p. Havlovi i ostatním členům za připravený program. Velmi rádi s dětmi chodíme na procházky  
a pozorujeme okolí i změny v přírodě během ročních období. Od října většina dětí navštěvuje kroužek 
anglického jazyka s p. učitelkou Verčou, kde se děti hravou formou seznamují s cizím jazykem.  
V průběhu celého pololetí se děti zapojují do projektu Písmenkování a Hrajeme si s čísly a dětem 
pravidelně čteme příběhy i pohádky, o kterých se potom společně povídáme. Chtěli bychom Vás touto 
cestou poprosit, aby i vy jste doma dětem hodně četly pohádky a příběhy a následně si povídaly. Děti 
se tak učí nejen pozornosti, ale i porozumět textu a hlavně vyjádřit se slovy, což je důležité pro vstup 
do 1. třídy. 
Před vánočními svátky jsme bohužel nestihli vánoční besídku, na kterou děti pilně cvičily, doufáme, 
že v jarních měsících Vám to vynahradíme a nacvičíme novou. Co jsme, ale stihli, bylo vánoční 
tvoření s rodiči a jarmark. Děti si společně s rodiči vyrobily vánoční stromeček a ukázaly rodičům, 
co dostaly ve školce pod stromečkem. Z vybraných peněz se část použije na výsadbu nových stromků 
do zadní části zahrady u budovy školky a část na výlet. 
I po Vánocích jsme s dětmi naskočily do sportovního rytmu - 19. ledna děti úspěšně a statečně zahájily 
plaveckou školičku v Novém Městě nad Metují, kde děti získají základy plavání. A koncem ledna se 
přihlášené děti mohou těšit do lyžařské školičky v Sedloňově. V následujících měsících nás čeká 
několik divadelních představení, karneval a také výlety. 
Přejeme všem dětem a rodičům pohodové zimní dny 
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Paní učitelky z Modré třídy 
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Zprávičky z ředitelny 
 
Milí rodiče, 
pololetí uteklo jako voda a pomalu se již těšíme na jarní období, kdy už konečně budeme moci více 
času trávit venku na sluníčku. 

Věříme, že jsme překonali minulé školní roky, kdy vysoká míra pracovní neschopnosti napříč všemi 
zaměstnanci i dětmi paralyzovala provoz školy, kdy jsme z důvodů pandemie kulturně téměř vůbec 
nežili. To vše se v letošním školním roce snažíme napravit, jak už se zmiňují paní učitelky 
jednotlivých tříd ve svých příspěvcích. 

ŠABLONY IV. 
Naše mateřská škola úspěšně zažádala o dotaci z Operačního programu Jan Ámos Komenský 1, který 
navazuje na Šablony III a získala tak částku 567 221 Kč. Z tohoto nového operačního programu 
mateřská škola financuje školního asistenta a další vzdělávání pedagogických pracovníků   
v pedagogické diagnostice, projektové výuce a primární prevenci. 

DIGITALIZACE 
Jaké hračky měli naši rodiče? Měli vůbec jako malí 
tablet nebo mobilní telefon? Žehlily naše 
prababičky elektrickou žehličkou? Snad všichni 
bychom se chtěli vrátit v čase a podívat se do 
pokojíčků našich rodičů, do obchodů a zjistit, co se 
v nich prodávalo, kouknout se, co měli pradě-
dečkové v dílnách a prababičky v kuchyních. 

Dnes je tomu trochu jinak. V rámci podpory 
digitalizace škol jsme získali finanční prostředky 
64.800 Kč na vybavení pokročilými digitálními 
technologiemi pro děti předškolního věku. S celým 
pedagogickým sborem jsme to vzali jako výzvu  
a pustili se do výběru pomůcek těch nejvhodnějších 
pro děti MŠ. Zakoupili jsme digitální učební 
pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí  
a jejich digitálních kompetencí, (např. robotické 
stavebnice, robotická zvířátka, pochozí sítě, 
programovatelného robota a autíčko, digitální 
mikroskop, programovací set Botley, Prowise – 
dotykový tablet,, elektronickou Albi tužku….. 

Každá třída dostala pomůcky dle věku dětí. 

V rámci inovace ve vzdělávání v kontextu 
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků 
digitálními technologiemi pro rozvoj jejich 
informatického myšlení a digitálních kompetencí. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem a technickými službami, kterým chceme touto cestou 
poděkovat, že vnímají naše potřeby a snaží nám pomoci se slabými stránkami ohledně materiálního 
zabezpečení. Na školní zahradě byla položena zámková dlažba. Byl opraven plot z parkoviště, který 
utrpěl při siném větru. Vystavěn nový plot okolo zahrady. Dále děkujeme panu Bednářovi  
a divadelnímu spolku, který nás vždy v Mikulášském čase navštíví a vytvoří krásnou čertovskou 
atmosféru pro děti. Chtěla bych v závěru poděkovat všem paní učitelkám, všem pracovníkům školy 
za to, že naše škola vypadá tak, jak vypadá. Že mnohdy věnovali svůj volný čas, aby dětem vytvořili 
co nejlepší podmínky ke vzdělávání, k zábavě, poznávání…. 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 
Rodiče jsou nejvýznamnějšími činiteli ovlivňující život dítěte. Je pro nás důležitá spokojenost Vaše i 
Vašich dětí, a proto je součástí naší filozofie úzká spolupráce s Vámi s rodiči. Začínáme již první 
schůzkou a přijetím dítěte do naší školky. Rodiče nám poskytnou důležité informace a sdělí svoje 
představy o principu výchovy. Svojí otevřeností se snažíme navodit příjemnou atmosféru. Je pro nás 
velmi cenné slyšet Váš názor, nápad, ohlas na výchovu a budeme si vážit pokud se s námi o vše 
podělíte. Na základě dotazníků, které jste vy rodiče vyplnili minulý školní rok, jsme pro děti v rámci 
ozdravných opatření zařídili lekci plavání, angličtiny, lyžařské školičky a solné jeskyně. Děkujeme 
všem rodičům a přátelům školy za Vaši pomoc, úsměv a třeba i pochvalu. 

Krásné dny přeje Jana Černá - ředitelka 

MOTTO: „Chválíme nahlas, káráme potichu“ 

 


