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Milí rodiče, 

vítám Vás v Novém roce a přeji, 
aby byl šťastný, zdravý a spokojený. 
S novým rokem přichází nová 
očekávání, plány  
a někdy i předsevzetí. 

U nás ve škole bychom  rádi nechali  
i nadále plynout naši práci stejně 
klidně jako v loňském roce. 
Plánujeme další vzdělávání, novinky 
i projekty a doufáme, že tak 
obohatíme naši školu a Vaše děti. 

Z nejdůležitějšího bych ráda uvedla 
dovybavení naší základní školy cirkulárním 
nábytkem, rozšíření kapacity školy, tvorbu 
metodiky cirkulární ekonomiky pro výuku 
na základních školách, organizaci besed 
pro Vás a pro veřejnost, absolvování 
různých kurzů, navazování spolupráce 
se zahraničními školami, vydávání knížek 
pro děti či obměnu webových stránek a 
zvýšení povědomí o naší škole. Držte nám 
tedy prosím palce, ať se nám naše plány 
vydaří. 

V nejbližší době plánujeme několik výletů 
a exkurzí dětí v rámci našeho města, 
ale také se budeme těšit na setkání 
s Vámi ku příležitosti rodičovských 
schůzek, seminářů či v rámci tvořivých 
velikonočních dílen. Doufáme, že nám 
letošní rok umožní co možná nejvíce 
milých setkání, kde se budeme moci 
zastavit, popovídat a zanechat v našich 
dětech hezké vzpomínky a odkaz, že 
osobní setkání jsou i nadále důležitým 
stavebním kamenem naší společnosti. 

Budeme se na Vás moc těšit!

Ing. Helena Kottová 
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka – vedoucí školky, paní učitelka v horní třídě
Od září do prosince jsme se s dětmi v horní třídě zaměřili na rozvoj sociálního chování. Dětem 
se daří zvládat nestandardní situace. Jsou schopné se omluvit a domluvit se samy mezi sebou, 
když dojde k nějakému konfliktu. Většina dětí je i velmi empatických a snaží se vyřešit problém 
takovým způsobem, aby se situace urovnala ke spokojenosti celého kolektivu. Rozvíjeli jsme 
dovednosti u jednotlivých dětí podle jejich senzitivních fází. Senzitivní fáze máme vypozorované 
na základě záznamů, které si k jednotlivým dětem každý den vedeme.

V dalším období budeme tyto fáze podporovat a rozvíjet, tak aby každé dítě mělo možnost učit se 
svým vlastním tempem a podle svých aktuálních zájmů. Připravujeme pro ně podnětné prostředí 
a momentálně věnujeme velkou pozornost přípravě jazykové oblasti. V lednu nás čekají témata 
zvířata v zimě a zimní sporty. V rámci těchto témat pojedeme na tradiční výlet do obory  
v Rápoticích a snad nám bude přát i počasí a zařadili bychom i bobovačku pod Orlíkem. S dětmi  
v horní třídě se mi pracuje velmi dobře a jsem ráda, že mohu sledovat jejich rozvoj a sdílet ho  
s Vámi rodiči.

Lucka 

 

 Jenifer – rodilá mluvčí angličtiny ve školce
  From September to December the children got used to hearing me speaking a different 

language. It is rewarding to watch how they are excited that they understand some of the 
questions I ask them or  instructions I give them. The children are motivated to learn and 
some of the preschoolers come to me and ask me what certain things are in English. They 
are always happy when we start a new theme and they start to learn new words and are 
excited when they remember the words the next day. The Wow! English course has been 
great so far and the children are upset when we do not do a page in the workbook every 
day. They have been enjoying the songs and stories that come with it too.

  This month we are starting with learning some action words and some musical instruments. 
Some other themes we will cover are fruit, weather and animals. We are also continuing 
to practice things we have learned in previous themes – colours, numbers etc as well as 
being able to understand and answer basic conversation questions e.g. Where do you 
live? How many sisters have you got? My plan is to continue to make learning fun for them 
through games, songs, stories and movement activities as well as to continue to build their 
confidence in understanding English.

MŠ Horní třída
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 Pavlína – paní učitelka v dolní třídě
Předvánoční čas je symbolem kouzel, splněných přání a dělání radosti druhým. Děti mají v očích 
plno očekávání a těší, se co jim Ježíšek přinese. Aby se to čekání trochu urychlilo, chodili jsme  
s dětmi pravidelně bruslit. Po první hodině, kdy byl led skoro prázdný, se roznesla vlna nadšení, že 
to chtějí zkusit všichni. A na posledním bruslení byl led plný. Ve třídě jsme pokračovali v dodržování 
nastavených pravidel, tvořili jsme s vánoční tématikou, otevírali každý den krabičku s překvapením 
– adventní kalendář. Děti vždy podle obrázku šly z nástěnného kalendáře ten stejný den (obrázek) 
škrtnout. Radost jsme se vydali udělat seniorům do Astry, kdy jsme jim pod okny zpívaly vánoční 
koledy. A poslední den u nás v Bambi chodil Ježíšek. Děti si mohly užít radosti s dárky – sice jen 
chvilkovou- ale se všemi se znovu setkají v lednu ve své třídě.

V měsíci lednu přivítáme v dolní třídě pět nových dětí. Budeme se hlavně zaměřovat na jejich 
začlenění do režimu třídy a podpoříme je v jejich novém životním období. Program školky ale běží 
dál. Navštívíme vystavený betlém v humpoleckém kostele. Na tři krále se vydáme opět zazpívat 
seniorům v Astře. Jelikož se první měsíc v roce nese v tématu zvířata v zimě- vydáme se za daňky 
do nedaleké obory.

MŠ Dolní třída
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Základní škola

Ondra – vedoucí učitel základní školy
Máme za sebou poslední měsíc v roce 2021. V prosinci jsme pokračovali v práci s plány, kdy si děti 
odškrtávaly své další úspěchy. Začíná se nám dařit individuální práce, kdy se děti dokáží soustředit  
více a více času. Budeme na to navazovat vlastní prací s materiály, kde si budou osvojovat pravidla 
českého pravopisu. V matematice pokračujeme v Hejného metodě a děti si pomáhají s řešením úloh, 
kdy starší pomáhají s úlohami svým mladším spolužákům. Seznámili jsme se s násobením a dělením, 
kdy mladší děti začínají zvládat násobení a dělení 2 a 3 a ve třetí třídě násobí už dvojciferná a někdy i 
trojciferná čísla. V projektu jsme založili meteorologickou stanici, kdy měříme každý den ve škole vnitřní 
a venkovní teplotu. Navštívili jsme Krajskou knihovnu Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde jsme si prohlédli 
výstavu Jana Zrzavého a prošli si dětské oddělení. Zpět jsme jeli lokálkou, na kterou si každý koupil 
sám jízdenku u přepážky na nádraží. V návštěvě knihovny budeme pokračovat v měsíci lednu, kdy 
půjdeme do knihovny v Humpolci. V projektu jsme nemohli opomenout téma Vánoc, kdy jsme si ozdobili 
stromeček a bavili se o zvycích, které o Vánocích dodržujeme a co vlastně Vánoce znamenají.  
V tělocviku jsme kromě pohybových her byli bruslit v parku Stromovka. Někteří stáli na bruslích poprvé, 
ale prokázali odvahu a dokázali přejet několikrát celé hřiště. V prosinci jsme se potkali na druhých 
tripartitách, kde jsme probrali pokroky Vašich dětí a jak se jim ve škole líbí. Všichni jsme se potkali 
na vánoční besídce, kde si děti připravili program. Nejvíce děti zaujaly pokusy s ohněm, které Vám 
předvedly. Společně jsme také založili tradici výroby betlému. Děkujeme a těšíme se v novém roce  
na společné objevování světa kolem nás. 
  

 Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve škole
  From September to December the children got used to hearing me speaking a different language. 

We have covered themes such as parts of the body, family, school things, colours etc. As time goes 
on, I can see that the children are able to understand more of my questions and instructions that 
I give. It is rewarding to see them excited to remember words they have learned or remember 
the answer to conversation questions we have been working on. They are really enjoying the 
Wow!English course and are always looking forward to the next activity in the workbook as well  
as listening to the video stories that go with each theme.

  This month we are starting with learning things in the playground and we will cover other 
themes such as food, clothes and weather. Each theme also includes some basic sentences 
which incorporates some grammar which I try to teach in a fun, interactive way with games and 
movement activities. I try to focus on building their confidence in understanding and speaking 
English instead of just sitting and learning to read and write English. For me, it is important that  
the children will enjoy learning and be motivated to try and start to speak English.
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Kalendář

 5. 1.  10:00  návštěva betlému v kostele v Humpolci
 6 .1.  10:30  tříkrálová koleda pro Astru 
 7. 1.   9:00  jóga ve školce a tenis
 11. 1.  10:00  program pro předškoláky a starší děti v knihovně v Humpolci
 14. 1.  9:00  výlet do Rápotické obory
 18. 1.  16:00  Montessori seminář pro rodiče - oblast praktického života
 21. 1.   tělocvična a tenis
 25. 1.   dopoledne pro předškoláky v základní škole Bambi 
 27. 1.  16:00  pololetní rodičovská schůzka - účast všech rodičů nutná
 28. 1.  9:00  jóga ve školce a tenis 
   
 Možnost dopoledne ve školce pro rodiče, od 8:00 do 10:00,  
leden: 10., 12., 13., 17., 18., 19., 20., (viz.tabulka v šatně)
 

 2. 2. 10:00 Divadlo Honzy Hrubce
 3. 2.  10:00 program pro malé děti v knihovně Humpolec
 4. 2.     jóga ve školce a tenis 
 11. 2.     jóga ve školce a tenis 
 14 .2.   valentýnské tvoření ve školce
 25. 2.   tělocvična a tenis

 5.1.  10:00  návštěva betlému v kostele v Humpolci
 12.1.  9:00  tělocvična 
 14.1.  9:00  výlet do Rápotické obory
 18.1.  8:30 - 10:00  program pro školáky v knihovně Humpolec 
 

 2.2.  16:00  pololetní rodičovská schůzka
 4. 2.    pololetní prázdniny
 14. 2. –18. 2.                 jarní prázdniny ve škole
 23. 2.   výlet do Národního technického muzea v Praze

Pozn. Změna programu vyhrazena s ohledem  
na aktuální epidemiologický vývoj

Školka

Škola
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Představení 
nových asistentek

Marcela
Mé jméno je Marcela Vokounová. Jsem maminka dvou chlapců (5 a 2, 5). Mladší syn dochází do Bambi 
školky, která mě zaujala svým zaměřením - Montessori. Montessori jsem začala „zkoumat a zkoušet“ 
již po narození prvního syna. Vystudovala jsem střední odbornou školu s maturitou a teď si dodělávám 
kurz Asistentka pedagoga. Nyní jsem si také podala přihlášku do školy v Humpolci - obor předškolní a 
mimoškolní pedagogika, abych si dodělala pedagogické vzdělání a mohla být plnohodnotná učitelka MŠ. 
Děti mám moc ráda a chtěla bych moc poděkovat za tuto příležitost být právě mezi nimi.

 Jana
  V okamžiku, kdy jsem se stala maminkou, jsem pochopila, že děti jsou našimi parťáky po celý 

život. Proto jsem se rozhodla věnovat se jim nejen v osobní, ale i profesní rovině. Vystudovala 
jsem VOŠ sociálně pedagogickou se zaměřením na obor sociální práce a sociální pedagogika, která 
mi umožnila pracovat s dětmi různých věkových skupin. Nyní se práci s dětmi věnuji soustavně 
a dlouhodobě již několik let. Snažím se dětem naslouchat, být jim dobrým průvodcem na cestě 
životem a pomáhat jim, nejlépe na základně jejich vlastních zkušeností, získávat nové poznatky 
a dovednosti. Z tohoto důvodu mne také zaujala práce v MŠ Bambi, která je díky montessori 
pedagogice, otevřená dětskému poznávání a naplňování jejich individuálních potřeb..
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Milí přátelé,

minulý rok jsme v rámci naší iniciativy EDUpoint Humpolec mohli zájemcům o dění 
ve vzdělávání nabídnout řadu aktivit díky laskavé finanční podpoře Společnosti pro 
rozvoj Humpolecka, projektu Místní akční plán ve vzdělávání II. Energie sice máme na 
rozdávání, ale bez financí bychom se neobešli. Letos se však tato forma spolupráce 
vyčerpala a tak přemýšlíme, jak tomu své aktivity přizpůsobit. 

Předně jsme zažádali o dotaci město Humpolec, výsledek řízení zatím není znám.  
A pak uvažujeme o aktivitách, které by nebyly tak finančně náročné. Pozvat do města 
známé osobnosti je sice nejvíce atraktivní (přednáška pana Mariána Jelínka v prosinci 
byla i přes pandemická opatření téměř přeplněná), ale také nás jejich honoráře nejvíce 
zatěžují. 

Přemýšlíme proto zejména o více lokálních přednáškách, odborných panelech a nebo 
festivalech, na kterých se bude podílet více lidí.

První takovou vlaštovkou by mohl být Festival vzdělávání koncem února, kdy řada 
rodičů rozhoduje o zápisech dětí do školek a škol. Rádi bychom ukázali, jak dnes 
vypadá vzdělávání a rodičům osvětlili některé trendy, které třeba sami ve škole 
nezažili. K této spolupráci bychom rádi pozvali spolu s MŠ a ZŠ Bambi i další školy  
v okolí. Přestože pro ně může být složité aplikovat nové trendy, najdeme i ve velkých 
školách příklady moderních vzdělávacích metod a zapálené učitele. Naším cílem je 
podněcovat sdílení a pozvedat tak úroveň vzdělávání na vysokou úroveň v celém 
našem regionu.

Těšíme se na to, co nový rok přinese a za jakékoliv náměty a podporu z Vaší strany 
předem děkujeme!

Za EDUpoint Humpolec, Pavlína Jiříková

EDUpoint 
Humpolec


