
 

Milé maminky a tatínkové, 
přejeme vám krásný nový rok plný lásky a radosti z vašich dětí. Jsou 
chytré, vnímavé, vynalézavé, akční i přemýšlivé a zkrátka prostě úžasné, 

ale i ony-stejně jako my, dospělí-dělají chyby. A to je dobře  .Chyba je 

bezva . Je totiž poučná a posouvá nás dál. Chyby jsou přirozenou 
součástí procesu učení...nejen toho školního..všichni se učíme celý 
život..Mějme chyby rádi a dovolme si je. Dovolme je dětem. 
Úskalí výchovy k perfekcionismu vám nastíní Žofka v příštím čísle. 

      

ŠKOLKOVINKY 
Měsíční zpravodaj Mateřské školy Valentýnka 

CO JE U NÁS 
NOVÉHO 

MŠ I 

Máme radost z nových 
chytrých čističek vzduchu 
THERAPY AIR ION 
PWC-570  od firmy 
Zepter. Nahradili jsme jimi 
málo výkonné a již 
poruchové staré čističky v 
1. a 2. třídě. Samy 
vyhodnocují stav vzduchu 
ve třídě a optimalizují jej 
pomocí 5ti filtrů:  
antistatický, 
antibakteriální, Hepa filtr, 
antialergický a uhlíkový. 
Vzduch filtrují, čistí, 
obohacují zápornými 
ionty a odstraňují pachy. 
Používáme denně. 

MŠ II 
Tak tohle je fakt pecka, 
milý Ježíšku. Moc ti 
děkujeme za tuto i 
ostatní chytré hračky 
pro předškoláky.🧑 🎓  

OPIČKA ŽOFKA RADÍ 
Úskalí výchovy k 
perfekcionismu v 

dalším čísle 
Školkovinek

ZPRÁVY ZE TŘÍD 
-novinky v každé třídě 

-fotogalerie 

- perličky našich dětiček

PŘIPRAVUJEME 
23. 1. 2020 

Zdravé svačinky, v MŠ I.  

-

LEDEN 2020



ZPRÁVIČKY 1. TŘÍDA 

Zprávy z 1. třídy  

Naše besídková Kočičí premiéra hned na začátku prosince byla báječná. V 
kostýmech kocourků a kočiček nám to móóóc slušelo, nikdo se nebál a 
všichni odvážně nastoupili na scénu elegantním kočičím lezením obručemi 

za doprovodu písně Kočka leze dírou . Krásně jsme hostům 
předvedli vše, co jsme se poctivě naučili a užili jsme si zasloužený potlesk. 

Další dny jsme se už spokojeně těšili na Ježíška. Každý den ráno nám paní učitelka zazpívala jinou koledu a 
asi nejvíc se nám líbila taková veselá Stojí vrba košatá. Tu jsme chtěli zpívat pořád. Nejdřív jsme teda zpívali 
"stojí vrba ušatá", ale pak paní učitelce došlo, že je to divné a že tam vlastně patří "košatá", tak jsme to 

změnili, ale ta ušatá se nám stejně líbila víc . Taky jsme si zamilovali ještě Ježíšku, panáčku, já tě budu 
kolébati...tu zpíváme doteď a paní učitelka občas řekne, že jestli to uslyší ještě jednou, tak ji asi klepne...My 

teda nevíme kdo, ale zatím se jí nic nestalo, tak ježíškujeme vesele dál...  

Velkou událostí pro nás byla návštěva Mikuláše, andělů a celé tlupy čertů ( v podání žáků ZŠ - moc 
děkujeme ). Kdo byl schopen slova, sliboval hory doly...však to znáte... 

Jinak jsme vyrobili spoustu krásných vánočních obrázků a moc nás bavilo jejich zdobení třpytivými papíry. 
Bylo to takové slavnostní období a když pak opravdu zazvonilo ve třídě a vešli jsme potichoučku dovnitř a 
tam bylo ještě otevřené okno.. no..škoda, že jste neviděli náš úžas a nadšení u stromečku… 



Fotogalerie 1. Třída 
 

 

 

 

 

 



ZPRÁVIČKY 2. TŘÍDA 

Zprávy ze 2. třídy  

Během prosince jsme se všichni moc těšili na Vánoce, a tak si děti vyzkoušely 
některé vánoční zvyky, vyrobily adventní věnec, poznaly vůně Vánoc 
prostřednictvím koření, které si se zájmem očichaly. Celý měsíc školkou zněly vánoční koledy. 

Zručnost prstíků, svoji trpělivost a pečlivost si děti vyzkoušely při výrobě čertíka, vánočního stromečku z 
papíru, ale také při výrobě stromečku ze šišky a při lepení šupinek ze skořápek ořechů na tělo rybičky. 
Výroba přáníčka a  dárků pro rodiče byla na několik etap, ale děti pracovaly velmi zodpovědně. 

Akce ve školce, která v nás všech zažehla vánoční atmosféru, byl Vánoční koncert Divadla Matýsek. Děti si 
zároveň procvičily vědomosti, týkající se vánočních tradic. 

Školku během měsíce navštívilo hned několik nadpřirozených bytostí. Nejprve nás navštívil Mikuláš s 
andělem a několika čerty. Všechny děti byly za slib dobrého chování odměněny nadílkou od andílka. 

Důležitou akcí měsíce byla besídka, na kterou jsme pečlivě trénovali. Odměnou byl obrovský upřímný 
potlesk všech zúčastněných diváků. Ještě jednou děkujeme za účast a za podporu ! 

Na jednu návštěvu jsme se vydali i my. Navštívili jsme Divadlo Lampion, kde děti s velkým zaujetím a 
zájmem zhlédly představení České Vánoce Josefa Lady, které bylo plné pěkných písniček. Představení se 
nám všem moc líbilo. 

Další nadpřirozenou bytostí byl samozřejmě Ježíšek, jehož zazvonění děti očekávaly v takovém tichu a 
napětí, které ve školce není možné jindy zažít ! Úsměvy na tvářích dětí potvrdily, že se Ježíšek trefil ! Dárky, 

které dětem přinesl, udělaly velikou radost . 

Text : p. učitelky ze 2. třídy 



Fotogalerie 2. Třída 
 

Odpolední ralxace 

 

výtvarné práce dětí 



ZPRÁVIČKY 3. TŘÍDA  

Zprávy ze 3. třídy  

Adventní čekání na Ježíška jsme strávili hlavně v duchu přípravy 
besídky pro rodiče a vyráběním dárků pro ně. Celý advent nás 
provázelo předčítání z knihy Andělské putování, kdy každý den patřil 
jinému andílkovi. Po splnění různých úkolů jsme museli andílka ve 
školce najít a ozdobit si adventní kalendář.  

Naše besídka je již tradičně kvůli malým prostorám uvnitř MŠ 2 venkovní a společná se 4. třídou, letos v 
duchu zimy. V den besídky nám pěkně přituhlo, jako by nebe vědělo, že sněhuláci a vločky mají rádi teploty 

pod nulou. A dokonce i sněžilo, i když jen umělý pěnový sníh .  

A pak už jsme si užívali vánoční tradice, zvyky, výrobu přáníček a dárků - keramických sněhuláčků a hlavně 
bohatou nadílku nových chytrých hraček pro předškoláky. 

Dočkali jsme se i Ježíška doma, oslav Nového roku 2020 a těšíme se na další dobrodružství v naší školce.  

Teď v lednu 23. 1. od 16.00 to bude například kuchařský workshop pro vás maminky a tatínky společně s 
námi, abychom se naučili v duchu našeho ročního projektu "V zdravém těle zdravý duch" připravovat zdravé 
svačinky. Srdečně vás zveme, počet je ale omezen na 20 párů (rodič+dítě), tak si včas zamluvte místo. Cenu 
upřesníme.  

Všem přejeme do nového roku 2020 spoustu štěstí, zdraví, lásky s těmi nejbližšími a rodičům i pracovní 

úspěchy a radost s dětmi . 

Text : p. ředitelka




Fotogalerie 3. Třída 

     MÁME RADOST Z NOVÝCH HRAČEK OD JEŽÍŠKA 



ZPRÁVIČKY 4.TŘÍDA 
Zprávy ze 4. třídy  

Čtvrťáci nezaháleli ani při čekání na Ježíška a velice aktivně denně 
nacvičovali besídku pro rodiče. Úsilí se vyplatilo a odměnou nám bylo 
nadšení a pochvala od maminek a tatínků.  

Kromě nácviku besídky jsme taky každý den s radostí plnili úkoly z našeho veselého, barevného adventního 
kalendáře, který pro nás vyrobily naše paní učiteky Jana a Petra. Za splnění úkolu byla samozřejmě i sladká 

odměna, takže tuplovaná radost pro nás  

Celý měsíc jsme se ráno sesedli kolem adventního věnce a povídali si o různých vánočních zvycích a 
tradicích. Třeba jsme si rozkrojili jablíčko a házeli pantoflem. Pilně jsme vyráběli přáníčka a dárečky pro 
rodiče a užili jsme si práci s keramickou hlínou.  

My předškoláci pracujeme moc rádi a pořád, tak jsme se moc těšili i na každodenní odpolední předčítání z 
knihy Čekání na Vánoce. Tři sourozenci nám vyprávěli různé adventní příhody jejich rodiny a po přečtení 
každé kapitoly jsme opět mohli plnit různé úkoly, hádanky, kvízy, doplňovačky, související s danou 
kapitolou..to je pro nás to pravé ! Už totiž dokážeme soustředěně poslouchat text a ledacos si z něj 
zapamatovat. 

A pak už konečně přišel Ježíšek a bylo to krásné..  



 

Fotogalerie 
4. Třída 

 

 

 

 

 



PŘIPRAVUJEME 

23. 1. 2020    od 16.00hod.    MŠ 1    "Zdravé svačinky”


Jedná se o workshop z cyklu Vaříme s Michalem a je určen pro rodiče s dětmi. Počet míst je omezen na 20 
párů (rodič+dítě), cena bude ještě upřesněna. Rezervace místa předem na informačních letáčcích v šatnách 
tříd. Téma zdravých svačin nabízíme v rámci našeho ročního projektu "V zdravém těle zdravý duch". Srdečně 
zveme. 



Po přečtení prosíme vrátit Školkovinky zpět do šatny pro další 
zájemce, děkujeme !! 

Další výtisky naleznete v šatnách vždy první týden v měsíci. 

Vaše redakce 

TEXT: IRENA KADLECOVÁ 
GRAFICKÁ ÚPRAVA: DOMINIKA NOBILISOVÁ 

 

 


