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Brzy to bude již rok, kdy se naše životy začaly ze dne na den výrazně měnit a my 
jsme byli nuceni se přizpůsobit. Jednou z mnoha nových dovedností, které se 

nám všem v této nejisté době hodí, je schopnost žít v přítomnosti. Ze dne na den. 
Učíme se nemít vše pod kontrolou. Reagovat flexibilně. Nepodléhat panice. 

Zachovat si odstup od situací, které nemůžeme ovlivnit. Vážit si obyčejných věcí. 
Nacházíme skutečné přátele a znovuobjevujeme opravdové hodnoty. Svět našich 
dětí nám může být velkou inspirací. Co říkáte třeba na pohodovou životní filozofii 

Medvídka Pú, milovaného dětmi na celém světě ? 	Určitě stojí minimálně za 
zamyšlení...


(ukázka z knihy Medvídek Pú, autor  A. A. Milne)

Únor bílý, pole sílí, tak zní česká pranostika. V našich klimatických podmínkách už spoustu pranostik 
ztrácí svůj původní smysl. Jednak už náš národ není převážně zemědělský a většina z pranostik se 
týká právě obdělávání polí, pěstování čehokoli a sklízení úrody. A jednak díky globálnímu oteplování 
datování přírodních úkazů a klimatických změn neodpovídá již skutečnosti. Sníh se v kladenském 
regionu objevuje v posledních letech zřídka a vždy jen na krátkou dobu. Letos jsme si však v únoru 
zase sněhu pár dní a týdnů užili. Únor byl ale zase jiný, než jsme zvyklí, aspoň u  nás ve školce. I na 
dětech bylo znát, že se něco děje, byly neklidnější a hlučnější než obvykle, jako kdyby tušily, co se 
bude dít. Postupně nám začaly „odpadat“ paní učitelky a my museli řešit plné třídy dětí, se kterými 

neměl kdo pracovat. Bylo nutné dokonce 
opět omezit provoz jako před letními 
prázdninami pouze do dvou hodin a 
požádat rodiče, kdo mohl, aby si děti na pár 
dní ponechal doma. Paradoxně s tímto 
opatřením mají vždy největší problém ti, 
kteří jsou na rodičovské dovolené, nebo se 
starají o mladší školáky, kteří mají on-line 
výuku a sami jsou na home office: „…vždyť 
přece platí školné a děti mají právo být ve 
školce celý den.“ To sice ano, ale ředitelka 
má ze závažných provozních důvodů právo 
omezit nebo uzavřít provoz MŠ a tím, že 
chybí pedagogický personál, ten problém 
nastává. Jen pro připomenutí- ve třídě smí 
být z bezpečnostních a hygienických důvodů 
pouze tolik dětí, kolik povoluje kapacita 
hygieny, ta je v našich třídách přesně podle 
počtu dětí ve třídách, tzn. 1.třída 12 dětí, 
2.třída 24, 3.třída 15, 4.třída 20. A 
v některých dnech překročila kapacita 
spojených tříd v MŠ I.o 2-3 děti a paní 
učitelce Zdeňce musely vypomoci učitelky 
ze spodní školky. Navíc na vycházku smí jít 
jedna učitelka pouze s 20 dětmi a ne 27 
dětmi.  

Náš únor vyvrcholil karnevalem, na který se 
všichni moc těšili, ale také už ve vzduchu 
visela předzvěst něčeho nepříjemného pro 
vás rodiče a částečně i nás učitelky, a tím 
byla hrozba uzavření MŠ. Toto se naplnilo 

večer 26.2., kdy vláda na dobu tří týdnů uzavřela všechny dosud fungující školy, aby snížila vysoký 
nárůst nemocných Covid-19.  
Tímto se s vámi na delší čas loučíme, přejeme všem pevné zdraví fyzické a stále více i to psychické. 

Text: paní ředitelka Lucka 



PORADNA OPIČKY ŽOFKY

PORADNA OPIČKY ŽOFKY PRO NEMOC UZAVŘENA! 

DNES NA TÉMA: TĚŠÍME SE NA ŠKOLU



PRVNÍ A DRUHÁ TŘÍDA

Únor byl u nás ve školce neobvyklý měsíc, ale i tak jsme si užili spoustu 
legrace a naučili se a vyzkoušeli si hodně nového.  
Většinu dní byly děti z první třídy spojené s dětmi ve 2. třídě. A ač první 
dny z toho byly některé děti „zaskočeny“, dokázaly se velmi rychle 
adaptovat a další dny a týdny zvládaly s jistotou a pohodou. Velký dík patří 
paní učitelce Zdeničce a paní asistence Markétce, které jim pocit bezpečí 
dokázaly zajistit. 
Ale teď už k tomu, co se dělo ve školce úžasného!  
První týden, prázdninový, byl díky malému počtu dětí ve školce ve znamení 
individuálnější péče o děti a jejich potřeby. Téma týdne „Hádej, čím jsem“ 
jsme tak využili i v následujícím týdnu. Povídali jsme si o tom, co dělají 
rodiče, co by chtěly dělat děti, poznávali jsme různá řemesla a profese díky 
obrázkům, skládání puzzle, ale i vlastní zkušenosti. Hráli jsme si na 
restauraci, obchod, knihovnu, ale i na zedníky, kuchaře a kominíky. 
Vyzkoušeli jsme si pantomimické předvádění řemesel. Děti měly možnost 
dekorovat papírový talíř a hrneček, ale také pracovaly s modelínou a 
v logopedických chvilkách procvičovaly motoriku mluvidel. 
Téma „Čím cestujeme a kam“ bylo plné všech možných dopravních 
prostředků a spousty tvoření. S krtečkem v autíčku to začalo. Následovalo 
pojmenovávání, třídění, skládání a výroba dopravních prostředků. Děti si 
několikrát zahrály jejich velmi oblíbenou hru na „Auta a žáby“, ale také hry 
„Plave parník po Vltavě“, „Na mašinku“ a „Na strojvůdce“ a na cestování 
lodí. Povídali jsme si o bezpečnosti při cestování, poznávali dopravní značky 
a z ruliček vyráběli lodičku, mašinku a autíčko.  
Konec února, už nám pomalu přinášel jaro a ve školce začal „Karnevalový 
rej“! Velká událost bylo fotografování tříd, při kterém děti skvěle 
spolupracovaly. Pozorování práce pana fotografa je pro ně vždy velmi 
zajímavé. 
Školku jsme si vyzdobili a začal karnevalový rej. Děti se dozvěděly, co je to 
masopust a karneval, naučily se několik tanečních kroků, ale také 
rozpočitadlo „Ententyky ..“. Zatančili jsme si „Pásla ovečky“ a zazpívali si 
píseň „Šel tudy“. Samotný čtvrteční den, ten KARNEVALOVÝ, byl plný 
pohybu, úsměvů, her, soutěží, tance, jídla …. No zkrátka radosti a krásné 
atmosféry. Děkujeme Vám, rodičům, za spolupráci při zajištění tematických 
masek pro děti a také za dobroty a věcné dary, které jste přinesli. Díky 
tomu měly děti spoustu laskomin, jak na stolech, tak i v odměnách, které 
za účast na karnevalu dostaly. DĚKUJEME! 

Text: paní učitelka Zuzanka







TŘETÍ TŘÍDA

Náš únor byl velmi veselý, aspoň ze začátku. Napadl nám konečně sníh a my 
jsme si ho mohli dosyta užít na naší pidizahrádce. Bobovali jsme, vařili jsme 
ze sněhu, dělali pokusy s ledem i sněhem, stavěli jsme iglú i sněhuláky. 
Konečně zima, jak má vypadat. Zkoumali jsme všechna skupenství vody, 
tekutá, plynná i pevná, určovali jejich vlastnosti, poznávali je všemi smysly, 
ukázali jsme si, kde se voda v přírodě bere a kam utíká, jak nám pomáhá ale i 
škodí. To poznal i krteček v pohádce Krtek a povodeň. Krtek ale nezahálel, 
pořídil si autíčko a poznával s ním další dopravní prostředky, na kterých by se 
mohl povozit. Děti mu jich několik velmi zdařile namalovaly. A také se chystal 
na bujaré veselí karnevalu, na který už se všichni moc těšili. Už nám totiž 
chybí všechny doprovodné akce, na které jsme byli zvyklí. A tak jsme si 
vyzdobili celou třídu girlandami, obrázky klaunů a masek. Dokonce i krtek se 
svými kamarády si oblékl masku. Bohužel nám na karneval kvůli karanténě 
odpadly obě učitelky Lucka s Renčou a musely je zdatně zastoupit učitelky 
Petra s Janou, i tak jsme si to užili a fotky už jsou na webovkách.  

Text: paní učitelka Lucka  

  





ČTVRTÁ TŘÍDA

Únor jsme si užili se všemi zimními radovánkami. Sněhu bylo dost a 
mráz nás štípal do tváří. Na dvorku nám vyrostlo iglú a na zahrádce 
jsme uspořádali závody na bobech a hod koulí na cíl. Vždy jsme se 
pořádně vyřádili. O tom že mrze, jsme se přesvědčili při pokusech 
s vodou. Hned ráno jsme s paní učitelkou dali na parapet mističku 
s vodou – a to jsme koukali, jak se voda proměnila v led. Zkusili jsme i 
jiné pokusy a bylo to moc zajímavé – napjatě jsme očekávali, co je 
zakleté v ledové kostce. Co se dříve rozpustí – hromádka sněhu 
posolená/neposolená. Připravili jsme si vodu různých chutí, a legrace 
byla při jejím ochutnávání a určování. A zjištění, které předměty 
plavou a které se potopí, bylo někdy opravdu překvapující.  
Letošní karneval na téma „Krtek a jeho kamarádi“ se vydařil. Sešlo se 
hodně krtků a zvířátek. Maminkám děkujeme za parádní, nápadité 
masky. 

Následující týdny se neuvidíme. Přejeme Vám hodně štěstí při plnění 
domácích úkolů, a hlavně dobré zdravíčko. 

Těšíme se brzy na viděnou. 
Text: paní učitelka Petra a Jana  





V případě, že bude školka v dubnu stále 
uzavřena, bude další číslo patřit dětem, 

hlavně těm mladším.  
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