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Milí rodiče, 

jsme na konci prvního pololetí a na 
začátku druhé poloviny školního 
roku. V mateřské škole jsme přivítali 
tři nové děti a dvě nové milé 
asistentky. V dolní i horní třídě jsou 
tedy dva pedagogové během celého 
dopoledne. Třikrát v týdnu tento tým 
doplňuje naše usměvavá Jennifer  
s výukou angličtiny. 

V druhé polovině roku budeme  
i nadále pracovat na samostatnosti 
dětí, sledovat jejich zájem  
a připravovat prostředí tříd. Menší děti 
budou postupně zkoušet obtížnější 
pomůcky a pro starší děti je připraveno 
několik ukázek s materiálem v jazyce  
a matematice. Předškoláci jsou již skvěle 
nastavení na výuku ve škole a někteří již 
čtou svá první slova. Procvičujeme  
i grafomotoriku a předmatematické 
představy. 

Ve škole již děti obdržely své první 
vysvědčení se slovním hodnocením. 
Získaly tak zpětnou vazbu ke své práci  
a popis prostoru ke zlepšení. Žáci tak 
nejsou limitováni známkami a nebojí 
se dělat chyby. Podporujeme tím jejich 
kreativitu a odvahu zkoušet nové věci, 
poznávat a objevovat. Vzhledem k 
heterogenní skupině první až třetí třídy 
jsou někteří prvňáci v látce třetí třídy  
a třeťáci si opakovaným vysvětlováním 
látky mladším spolužákům upevňují látku, 
kterou již probrali. Co nás nejvíc těší jsou 
hezké vztahy napříč všemi ročníky. 

Ve druhém pololetí nás čeká karneval 
pro děti ze školky i školy v budově školy, 
dílničky pro předškoláky z naší školky  
i jiných školek, den otevřených dveří  
a zápisy do školky i školy. Také se budeme 
těšit na různá setkání ku příležitosti 
dětského dne či oslavy dne maminek  
a tatínků. 

Za kolektiv MŠ a ZŠ Bambi

Ing. Helena Kottová 
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka – vedoucí školky, paní učitelka v horní třídě
V měsíci lednu jsme se věnovali tématům ptáčci v zimě a zimní sporty. S dětmi jsme tvořily 
krmítko z papíru, po zahradě jsme rozvěsili krmení pro ptáčky a poté jsme je chodili pozorovat. 
Ptáčky jsme pozorovali i z okna a měli jsme k tomu vyvěšený plakát s ptáčky, kteří jsou na 
krmítku nejčastěji k vidění. Děti toto pozorování moc bavilo. Naučily se i básničky o ptáčcích  
a následně zimních sportech. Seznámily se, se zimními sporty a olympiádou. Bohužel nám zatím 
nepřálo počasí, abychom mohli vyrazit na bobovačku pod Orlík - věřím, že se nám to během 
měsíce února podaří.

V měsíci únoru se zaměříme na zdvořilostní lekce týkající se slušného chování a ohleduplnosti  
k ostatním dětem i lidem. Každý den také trénujeme vhodné chování u stolování - správné  
držení příboru, sezení na židli, povídání si u stolu tak, aby to neslyšel nikdo u vedlejšího stolu, 
správné nalévání polévky, poděkování, když jídlo dostanu. I nadále budeme rozvíjet senzitivní  
fáze každého dítě a věnovat se jejich individuálním potřebám.

  Marcela  
Ve školce jsem jako Asistentka pedagoga v horní třídě. A zde je zhodnocení mého prvního 
měsíce - ledna. Děti jsou zde opravdu šikovné. Připravují si samy svačinku, myjí po sobě 
nádobí, uklízí. Tvořili jsme spoustu krásných obrázků - zimní rukavice, olympijské kruhy, 
krmítka pro ptáčky. Také jsme byli na výletě za zvířátky v Rápotické oboře. Jako asistentka 
mám na starosti výhradně Filípka, se kterým jsme si padli do oka od prvního dne. Filípek 
je velice chytrý a začíná hezky komunikovat. Zapojuje se do hry s dětmi. Díky Jeniffer se 
všechny děti hodně zdokonalují v angličtině, na kterou se pokaždé nesmírně těší. 

  Věřím, že v únoru uspořádáme karneval pro děti a moc si ho užijeme. Čeká nás ještě 
spoustu mrazivých dní, které si jistě užijeme jak uvnitř školky, tak venkovní bobování

Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve školce
It is hard to believe that another month is almost over. The children are continuing to learn more 
and more words in English, this month we learned some action words and musical instruments 
as well as some of the winter sports and clothes that we wear in winter. The children are full of 
enthusiasm most days so I try to do some games and moving activities each day. Most days some 
of the children will come and ask me “What is ____ in English?” My aim is to keep them excited 
about learning English, that they will continue to see learning English as fun.

Over the next month or two we are going to take part in an etwinning project where we will be 
partnered with a school in Ireland and we have decided on the theme Easter for the project. The 
children will make cards for the children in the school in Ireland, send Easter recipes etc. and will 
receive a package from Ireland too where they will learn about Easter in Ireland. We also hope to 
call them over Skype where the children will have a chance to introduce themselves in English. 
I hope the children will enjoy learning about a different country as well as seeing English being 
used in real life.

MŠ Horní třída
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 Pavlína – paní učitelka v dolní třídě
První měsíc v roce 2022 utekl ani nevíme kam. Ve školce jsme přivítali nové děti, které se připojily 
do skupinky těch nejmenších, do dolní třídy. V prvních dnech, jsme se jim snažili pobyt ve školce 
co nejvíce ulehčit, přeci jen byly někteří poprvé delší dobu bez maminky. Postupně se začleňovaly, 
přebíraly návyky a pravidla, která máme ve třídě nastavená. Během poměrné krátké doby se 
naučily novým dovednostem ve třídě, kde pracují s pomůckami pro praktický život. Také udělaly 
velký pokrok ve své vlastní soběstačnosti v novém prostředí. Stávající děti nováčky podporovaly.  
Po Vánocích je čekala nově upravená třída, kde je mnoho nových podnětů pro jejich další rozvoj. 
Prošli jsme tématem olympijských her, zvířátek v zimě, zimními sporty a zimním oblečením.

V lednu nás čekal bohatý program na zážitky. Doznívala v nás atmosféra prožitých Vánoc. Vydali 
jsme se na tříkrálovou koledu pro seniory v Astře. Navštívili jsme výstavu betlému v kostele  
sv. Mikuláše. Jedním z lednových témat byla i zvířátka v zimě. Druhý pátek v měsíci jsme tak 
navštívili farmu v nedalekých Horních Rápoticích. Stěžejním symbolem farmy je chov daňků.  
Ale našla se zde i jiná zvířata. Bohaté zastoupení různých strojů a traktorů na farmě ocenila hlavně 
skupina kluků.

I následující měsíc bude pestrý. V březnu nás čeká divadlo Honzy Hrubce, které zavítá přímo k nám 
do školky. Nejmenší se také vypraví do městské knihovny, kde pro ně bude připravený program 
pořádaný přímo knihovnou. A oslavíme s dětmi svátek sv. Valentýna.

MŠ Dolní třída
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Základní škola

Ondra – vedoucí učitel základní školy
Máme za sebou první pololetí v naší škole. Kluci si domů odnesli vysvědčení, někteří svá první a mohli  
si přečíst svoje hodnocení. 1. pololetí nám rychle uteklo a bylo plné objevování. Věřím, že jsme se všichni 
společně poznali a nastavili jsme formy práce, ve které budeme moct pokračovat v druhém pololetí. 
Celý leden jsme se sešli jen párkrát v plném počtu, ale musím ocenit, jak to kluci zvládli a dokázali doma 
samostatně pracovat na zadaných úkolech. Díky tomu jsme si vyzkoušeli v lednu více individuální práci, 
kde jsme připravovali prezentace pro každého jednotlivě. S každým jsme se také setkali na individuálním 
rozhovoru, kde jsme rozebrali uplynulé pololetí a nastavili hlavní výzvy do pololetí druhého. Těším se na 
další příjemnou spolupráci.

V únoru se budou konat ve škole dílničky pro předškoláky, které se uskuteční ve středu 9. 2., 23. 2.,  
9. 3. a 23. 3. od 15:30 do 16:30 hodin - jejich cílem je seznámit se s prostředím ZŠ a posoudit školní 
zralost dítěte, i v kontaktu s vrstevníky, a umožnit tak rodičům připravit dětem podmínky pro nástup  
do školy od září 2022. Předškoláci si vyzkouší grafomotorická cvičení, rytmické hry a zábavné 
matematické úlohy.

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 5. 3. od 9 do 13 hodin. V 11 hodin bude připravena prezentace 
pro rodiče. Na dnu otevřených dveří se představí formy práce, které využíváme ve škole. Vyzkoušíte 
si experimenty pod vedením dětí, budete si hrát s roboty a potrápíte si hlavu nad úlohami z Hejného 
matematiky. Budou zde koutky, kde zažijete, jak se ve škole učíme. Budeme se na Vás těšit. 

 
  

 Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve škole
  This month has passed by so quickly! The children are still motivated to learn more English and 

we are working on their spoken English at the moment. We have been working on some basic 
grammar and sentence structure using the vocabulary that they already know. My aim is to 
continue to build their confidence in English, that they won’t be afraid to try to speak in English.

  Over the next month or two we are going to take part in an etwinning project where we will be 
partnered with a school in Ireland and we have decided on the theme Easter for the project. The 
children will make cards for the children in the school in Ireland, send Easter recipes etc. and will 
receive a package from Ireland too where they will learn about Easter in Ireland. We also hope to 
call them over Skype where the children will have a chance to introduce themselves in English.  
I hope the children will enjoy learning about a different country as well as seeing English being 
used in real life.
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Kalendář

 11. 2.    jóga ve školce a tenis
 14. 2.    valentýnské tvoření ve školce 
 25. 2.    tělocvična a tenis 
 28. 2.  15:00  maškarní karneval ve škole (vyzvedávání dětí ve škole)

 3. 3   Divadlo Honzy Hrubce
 17. 3.   plavání
 18. 3.    návštěva knihovny pro nejmenší děti
 29. 3.    návštěva knihovny pro děti 4–5 let
 31. 3.  15:30  velikonoční tvoření pro rodiče a děti

 9. 2. 15:30 - 17:00  dílničky pro předškoláky v ZŠ Bambi + kavárnička pro rodiče
 23. 2. 15:30 - 17:00 dílničky pro předškoláky v ZŠ Bambi 
 9. 3. 15:30 - 17:00  dílničky pro předškoláky v ZŠ Bambi 
 23. 3. 15:30 - 17:00  dílničky pro předškoláky v ZŠ Bambi 

 5. 3.   den otevřených dveří ZŠ Bambi

 4. 2.   pololetní prázdniny 
 9. 2.  17:00  pololetní rodičovská schůzka 
     14. 2. – 18. 2.  jarní prázdniny ve škole

 2. 3.   výlet do Národního technického muzea v Praze
 15. 3.   čtenářská dílna v knihovně

Pozn. Změna programu vyhrazena s ohledem  
na aktuální epidemiologický vývoj

Aktuální kalendář najdete také na internetových 
stránkách www.bambischool.cz.

Školka

Škola

Předškoláci
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Zápis z rodičovské 
schůzky v MŠ

V rámci online rodičovského sdružení dne 27. 1. byly probrány následující body
1)  Nadcházející akce: 

Únor: karneval 
Březen:  vynášení Morany 
Duben: velikonoční tvoření + čarodějnice 
Květen: den maminek 
Červen: den tatínků, dětský den, funn fest, výlet do ZOO

2)  Výuka v dalším pololetí 
Stále budeme pokračovat ve stejném duchu Montessori pedagogikou výukou AJ

3)   Představení nových učitelů 
Marcela Vokounová - asistentka v horní třídě v týmu s Luckou 
Jana Choutková  - asistentka v dolní třídě v týmu s Pavlínou 
Představení v rámci měsíčníku v minulém čísle, osobně kdykoliv v MŠ nebo při 
společných akcích.

4)  Otevírací doba o letních prázdninách  
Termín prázdnin:  18. 7. - 14. 8. 2022

            
5)  Plán besed pro veřejnost 

V tuto chvíli čekáme na schválení žádosti o dotaci na městě v Humpolci.  
Jakmile budeme znát termíny, dámem vám vědět. 

6)   Péče o předškoláky 
S předškoláky pracujeme každý den během dopoledne a po obědě, kdy většina 
předškoláku nespí. Dále jsme pro předškoláky připravili dílničky v naší škole,  
návštěvy knihovny aj. 

7)  Prosíme, aby děti do školky nenosily hračky, sladkosti ani žvýkačky.  
Předem děkujeme za spolupráci. 

8)   Kurz plavání proběhne od března do června 2022 každý čtvrtek dopoledne.  
Jezdit budeme do bazénu v Pelhřimově. U starších dětí se bude jednat o lekci plavání, 
malé děti budou moci využít brouzdaliště. 

I.
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Zápis z rodičovské 
schůzky v MŠ

9)  Děti vedeme k tomu, aby nepoužívaly neslušná a vulgární slova.  
Budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách. 

10)   Prosíme rodiče o výměnu zubních kartáčků ve školce a donesení nové zubní pasty. 
Děkujeme!

11)  Po domluvě s rodiči obnovíme sekci pro rodiče na našich webových stránkách,  
kde naleznete týdenní program a jídelníček. 

12)  Změna otevírací doby 
Od února bude naše školka standardně otevřena každý den od 7 do 16 hod.  
OD 6:30 nebo do 17 hod. budeme rádi otevření na vyžádání v případě vaší potřeby. 
Věříme, že se jedná pouze o formalitu, jelikož školka byla mimo čas od 7 do 16 hod. 
využívána z vaší strany minimálně. 

13)   Plavání 
Plavat budeme každý čtvrtek od 17. 3. do 26. 5. v Pelhřimovském bazénu  
v čase 8:30 - 10:00. Jedná se vždy a dvě lekce plavání po 40 minutách,  
cena 1.400 Kč za 10 návštěv a 20 lekcí. Odjezd vždy v 8:00 od pošty.  
Do tabulky v šatně prosím napište ke jménu dítěte, zda máte zájem docházet či nikoliv. 
Malé děti by s námi jezdily do brouzdaliště a s vodou by se seznamovaly. 

II.


