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Vážení rodiče, 
omlouváme se za zpoždění dubnového 
čísla. Hlavní editorka učitelka Kadlecová 
je dlouhodobě nemocná, jak víte, a 
grafické zpracování, které má na starosti 
učitelka na mateřské dovolené, je také 
problematické, když má člověk všechny 
informace a fotky pouze 
zprostředkovaně a navíc se musí starat o 
své miminko, vdávat se a řešit další 
komplikace. Proto jsme se s paní 
učitelkou Dominikou Bauerovou (dříve 
Nobilisovou) rozhodli, že čísla spojíme. 
Takže malé ohlédnutí za dubnem 
doplněné posledním číslem za květen 
máte teď v rukách. 
Konec školního roku je konečně tu. 
Musím napsat konečně, protože se ho už nemůžeme dočkat. Jaro bylo velmi náročné jak pro 
vás díky dvouměsíčnímu uzavření všech školek v republice, čímž jste museli řešit starost o 
vaše děti, které pochopitelně nemohou doma zůstat samy a zároveň předškoláci museli plnit 
povinné vzdělávání. Zvládli jste to skvěle a dokonce jste si i úkoly přidávali. Náročné bylo a 
je i pro nás kvůli nemocem paní učitelek. V našem regionu je však učitelek velký nedostatek 
a ani na normální zástup za mateřskou nemáme z koho vybírat, natož na krátkodobý zástup. 
Bylo nutné se tedy na poslední chvíli rozhodnout, jak bude probíhat prázdninový provoz. 
Celý květen i červen učitelky pracovaly za své kolegyně za cenu spousty přesčasů, já jako 
ředitelka sloužím denně dvou až třísměnnou službu, do kanceláře se není možné dostat 
dříve jak po obědě a do toho ještě probíhal zápis. Nikdo z rodičů se nestaral o to, jak moc 
jsme vyčerpané, kolik toho ještě zvládneme, nikdo je za to ani slůvkem neocenil, hlavně že 
je školka otevřená. Proto jsem se s kolegyněmi rozhodla o dopoledním prázdninovém 
provozu. Někteří rodiče se dožadovali druhé varianty nechat otevřeno do 16hod. a zkrátit 
termín provozu o týden. Někteří naopak byli rádi, že zůstane otevřeno až do 16.7. a tu 
krátkou dobu po vyzvednutí dítěte z MŠ nějak překlenou. Někdo děti z prázdnin 
odhlásil. Třetí varianta zavřít úplně ani nezazněla. Žádná varianta se nezavděčí všem. Víme, 
že to není pro někoho příjemné a snadné, ale věřte že ani pro nás nebylo toto rozhodnutí 
lehké. 
Na závěr bych chtěla popřát vám všem krásné léto, spoustu sluníčka a odpočinku a do 
nového roku přeji nejen nám učitelkám a ostatním zaměstnankyním, ale i dětem a vám 
rodičům, aby ten další školní rok probíhal zase normálně, se všemi učitelkami, bez uzavírání 
provozů, hrozby nebezpečné nemoci, se všemi aktivitami a akcemi, které máme rády my 
učitelky, ale hlavně vaše děti, a o které jsem letos bohužel přišly. 

Krásné prázdniny za nás všechny, holky z naší školky, Lucie Kušková, ředitelka MŠ 



PRVNÍ TŘÍDA

Vážení rodiče, zdravíme vás a loučíme se s vámi, s 
tímto divným rokem plným různých omezení, stresu 
a nemocí a věříme, že ten příští školní rok bude 

klidnější a hlavně normální, aby jsme mohli 
společně zase pracovat, zpívat, cvičit a radovat se s 
kamarády a učitelkami, tak jak jsme zvyklí. Vaši 
prvňáčkové a paní ředitelka Lucka, zastupující 

třídní učitelku Irenku





DRUHÁ TŘÍDA

PRÁZDNINOVÉ PŘÁNÍ 

Milé děti, maminky a tatínkové. 
Blíží se nám léto a s ním vytoužené prázdniny. My Vám přejeme ať jsou 

krásné, plné hezkých zážitků, pohodových slunečných a bezstarostných dní 
strávených dle Vašich představ a přání. Přejeme Vám, abyste při svých 

aktivitách, ať v přírodě, u vody, při cestování aj. nezapomínali na bezpečnost 
a zdraví. V září se na Vás všechny budeme zase těšit. 

Vaše paní učitelky z 2. třídy.



TŘETÍ A ČTVRTÁ TŘÍDA

A je to tady, poslední měsíc v naší školce, školní rok pomalu, ale jistě 
končí.  Jarní měsíce i závěr školního roku nebyl pro nás pedagogy 
jednoduchý, byli jsme po celou dobu v pedagogickém oslabení. Přesto si 
děti ve třetí i čtvrté třídě každý týden užily, měly vždy pestrý program. 
Některé akce plánované na jaro byly vzhledem k současné pandemické 
situaci zrušeny, ale MDD se opravdu vydařil. Nechyběly zábavné aktivity, 
soutěže, nanukový dort, bonbóny i dárečky. V červnu se otevřely bazény “ 
to bylo radosti”, děti se těšily a tak jsme mohli vyrazit ještě třikrát na 
plavání. Oblíbená Zumba byla super. Poslední tečkou na konci školního 
roku bude tradiční rozloučení s předškoláky - “pasování školáků”, které 
pasují děti z deváté třídy ZŠ. Věříme, že se nám tato tradiční akce na 
kterou už se všichni předškoláci i rodiče těší ( ti mohou být přítomni), 
vydaří. Poté už hurá na prázdniny.  
Všem dětem i rodičům přejeme krásné, slunečné a pohodové léto, hodně 
zážitků a stále dobrou náladu. 

Paní učitelky Jana a Petra 
Paní asistentka Jana 

  





POOHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM

Na začátku dubna se v předškolní třídě pokračovalo v distanční 
výuce, které se všichni předškoláci  zhostili na jedničku. Paní 
učitelky z předškolní třídy už se nemohly dočkat, až se s dětmi 

zase setkají a 12.4 se dočkaly. Školka se otevřela a předškoláci se 
mohli vrátit do školky, hurá! Patří jim velký obdiv, jak zvládli vše 

okolo povinného testování. Ve třídě na ně celou dobu čekal 
kamarád Krtek, který je odměnil za šikovnost při plnění úkolů.  

Konec dubna tradičně patřil v naší zemi oslavám pohanského svátku 
Čarodějnicím. Někdo se zbavuje všeho nečistého, zlého, 

nebezpečného, někdo vítá jaro a oslavuje první ohýnky s buřtíky, 
někdo je neslaví, protože byly čarodějnice hodné bylinkářky a 

kořenářky. Za své dobré skutky byly pronásledovány a potrestány 
inkvizitory upálením na hranicích. My jsme pro děti připravili 

putování za čarodějnicí Agátou. Doufáme, že jste si ji s dětmi prošli 
a že jste si aspoň doma udělali malý ohýnek a vyhnali všechny zlé 

duchy.





Přejeme ještě jednou všem krásné prázdniny 
plné sluníčka, pohody a hlavně zdraví! 

VAŠE REDAKCE 


