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Milí rodiče, 

měsíc březen a první jarní dny 
jsou před námi. S nástupem 
nového ročního období jsme si pro 
Vás připravili spoustu termínů a 
příležitostí pro Vaše osobní setkání 
ve školce, ve škole, na výletech 
i na veřejných akcích. Věříme, 
že program na druhou polovinu 
školního roku je bohatý a tak se 
budeme těšit na společné akce a 
setkávání s Vámi. Připravili jsme pro 
Vás též další turnusy příměstských 
táborů ve škole a ve školce. V případě 
zájmu se na nás neváhejte obrátit. 

V rámci dne otevřených dveří základní 
školy Bambi jsme měli možnost potkat 
děti a rodiče, kteří se k nám do školy 
teprve chystají. Děti prošly jednotlivá 
stanoviště s úkoly, kde tvořily, počítaly, 
četly a mluvily anglicky. Setkaly se také 
s robotikou a pohybovými úkoly. Pro 
rodiče byla připravena prezentace školy 
a všech projektů, do kterých jsme se v 
posledním roce zapojili. Budeme se tedy 
těšit na rozšíření školy v čele s novou 
pedagogickou posilou. 

V této nelehké době se i naše základní 
škola zapojila do pomoci Ukrajině. Pan 
učitel s dětmi mluvil o válce a situaci, která 
nyní vznikla, společně vytvořili velkou 
vlajku, kterou vyvěsili ve štítu naší základní 
školy. Do služebního bytu, který má naše 
škola k dispozici jsme pak přijali jednu 
Ukrajinskou rodinu, která prchala před boji 
v místě bydliště. 

Celá situace zasáhla nás všechny. Vlna 
solidarity pak ukázala, že jsme národ, 
který se dokáže semknout a v těžkých 
chvílích pomoci. 

Náročné období covidu a současná situace 
nás jistě vede k pokoře a přání pevného 
zdraví a míru pro nás i naše blízké. S dětmi 
mluvíme o tématu citlivě, ale pravdivě. 

I přes všechny možné obavy z celé situace 
Vám přeji hezké jarní dny a radost z 
probouzející se přírody.

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 únoru jsme ne jednou procvičovali s dětmi zdvořilostní lekce na téma ohleduplnost a slušné 
chování. Někomu se dařilo méně a někomu více. V březnu budeme v tomto dále pokračovat, v nynější 
době se ukázalo vedení dětí k mírovému jednání důležitější víc než kdy jindy. Proto zařadíme v horní 
třídě i “ polici míru”, která má v Montessori pedagogice své podstatné a nepostradatelné místo. Pro Vaši 
představu, co v takové polici děti najdou jsou např. Svícen se svíčkou, kterou budeme na elipse obřadně 
zapalovat, “klubíčko lásky”, karty klidu, připínací symboly vnitřního světla a postupně mnoho dalšího.

Z každého gesta, pohybu i slova připraveného učitele, dospělého by měl vyzařovat klid, rovnost, láska 
a přijetí, jen tak může tyto atributy předávat dál. A pokud se nám podaří v dětech zažehnout plamínky 
sounáležitosti, pokory, rovnosti, úcty, respektu. Klidu, přátelství a lásky, pak nastane Mír. Nejen v jejich 
srdcích, ale věřím, že mezi všemi bytostmi na světě.

A zásadní úkol pro nás dopělé je, že “ Mír začíná u nás samých - důležité nalézt mír ve své duši, 
abychom ho mohli předávat dál.”

Je důležité mít na paměti, citát Marie Montessori : “ Mír na světě začíná v našich dětech”

  Marcela 
  Měsíc únor byl opravdu tvořivý. Vyrobili jsme přáníčka k Valentýnu jak pro maminky, tak pro 

tatínky. Velké nadšení přinesly pokusy s vodou. Děti si vyzkoušely jaké předměty ve vodě plavou 
a které se potopí. Například jsme zjistili, že vajíčko ve slané vodě plave a ve sladké vodě se potopí.  
To děti opravdu moc zajímalo a bavilo. O vodě jsme si hodně povídali. Děti ví, jaká voda může být. 
Nejen například sladká, pitná, slaná, ale i zdraví nebezpečná. Naučili jsme se krásnou básničku, u 
které jsme trénovali prstíky. A tak vzhůru do dalšího měsíce, kde nás čeká spoustu zábavy, jako 
například začátek plaveckého kurzu. Ale také samozřejmě trénování písma, počítání, slabikování 
a spoustu dalšího s našimi předškoláky.

Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve školce
This month we focused on the theme of weather. The children enjoyed learning actions to go with each 
weather as well as continuing to work through their workbooks. We also continued to work on basic 
conversation questions and encouraging them to use a full sentence answer. It is rewarding to watch 
how the childrens’ confidence grows each day as we repeat the new words. The children are so pleased 
with themselves when they remember a word or understand a question I ask them in English and I can 
see the satisfaction in their faces. 

 We have also started our Easter project with the school in Ireland. This is a great chance for the 
children to use English and hear English in real life. The children have made a short video introducing 
themselves in English which will be sent to the children in Ireland and they will send the same back. 
In the next 2 weeks, we will work on some Easter cards to send to the children in Ireland and they 
will also learn a Czech Easter song to send via video too. Mid March I am looking forward to teach the 
children something about Ireland as we will celebrate an Irish national holiday, St. Patrick’s Day. 

MŠ Horní třída
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 Pavlína – paní učitelka v dolní třídě
Měsíc únor se nesl ve znamení přírodních kouzel, počasí a vody.  Každý den jsme pomocí obrázků 
určovali, jaké máme venku počasí. A nadšeně diskutovali, jestli z mraků venku bude pršet, chumelit 
nebo nakonec vykoukne sluníčko. Obliby se dočkaly obě básničky – jedna o SLUNÍČKU a druhá  
o MRÁČKU. Seznámili jsme se (i prakticky) s koloběhem vody – vypařování vody v přírodě suploval 
hrnec s ohřátou vodou, kde se pára zpět srážela nad vodou na spodní straně pokličky. Zahráli jsme 
si na déšť, který tvoří louže a jezírka. Děti byly nadšené v přítomnosti vody, ať už se jednalo  
o přelévání ze skleničky do skleničky, tvoření mraku nebo zakládání pokusu o klíčivosti hrášku 
cizrny. Byly překvapené jak voda rychle změní vlastnosti hrášku z úplně vyschlého a tvrdého, který 
při spadnutí cinká na vláčné zrnko, do kterého se dá už i kousnout. Voda sama je nepostradatelnou 
složkou přírody a všech živých organismů.  Děti a voda jednoduše patří k sobě.

 Na přelomu února a března nás čeká společenská akce - karneval ve škole. A v březnu proběhne 
konečně divadlo pana Honzy Hrubce, které bylo z důvodu nemoci posunuto. Začneme se postupně 
připravovat na jaro. Samotné  děti si uvědomují, že je více světla ráno, když jdou do školky a když  
z ní odcházejí. Pociťují, že se příroda probouzí. V měsíci březnu se také podíváme zblízka nejen  
na proměny přírody, ale také na povolání a řemesla. 

 Jana
  Měsíc únor byl ve znamení sv. Valentýna, a proto jsme se s dětmi dali do valentýnského 

tvoření, které probíhalo v duchu pečení a vyrábění valentýnek, při kterých si děti užily 
spoustu zábavy a projevily své tvůrčí schopnosti. 

   Počasí tento měsíc bylo velice proměnlivé, ale objevilo se i pár hezkých dnů, které jsme 
trávili nejen na zahradě, ale i na dětském hřišti, nedaleko školky. V rámci tématického bloku 
– experimenty s vodou, si děti mohly vyzkoušet různé pokusy s plovoucími i potápějícími se 
předměty. Z modelíny si pak vyrobily lodičky, které zkoušely pouštět po vodě. Dozvěděly se 
také mnoho cenných informací o vodě, jejím skupenství, cyklu a důležitosti pro život rostlin 
i živočichů. S nejmenšími dětmi jsme také zkusili pokus s vodou a cizrnou, tak uvidíme, zda 
začne klíčit a vyrostou malé rostlinky. V rámci povídání o počasí jsme se také společně naučili 
dvě nové básničky, které si děti oblíbily. Celý měsíc byl nakonec završen karnevalem, na který 
se děti velmi těšily a věřím, že si ho i náležitě užily.

   Následující měsíc březen bude plný zajímavých akcí  
a aktivit nejen pro děti, ale i Vás, rodiče. Proto  
bychom do něj měli vstoupit s radostí, protože  
jaro už se pomalu, ale jistě, blíží.

MŠ Dolní třída
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Základní škola

Ondra – vedoucí učitel základní školy
Máme za sebou nejkratší měsíc v roce. Začátkem února jsme ještě s kluky rozebírali vysvědčení 
při individuálních rozhovorech. Také jsme při nich zhodnotili první pololetí - co se povedlo, v jakých 
oblastech kdo udělal největší pokrok, co kluky ve škole baví a co je naopak nebaví. Kluci měli možnost 
vyjádřit se k výuce a dát zpětnou vazbu i mně. Věřím, že postřehy od dětí se zařadí do výuky. Probrali 
jsme roční plány, kde jsme individuálně nastavili další kroky k jejich naplnění. Na únor připadly také jarní 
prázdniny. Po návratu do školy každý z kluků odprezentoval, jak je trávil a co zajímavého zažil. Chvíli 
trvalo, než si kluci zase zvykli na školní povinnosti a dokázali se soustředit. Ale po náročném lednu, kdy 
jsme se snad ani jednou nesešli v plném počtu, je to pochopitelné. V českém jazyce začali ti nejstarší 
pracovat s materiály od paní Randákové. Samostatně si osvojovali gramatické jevy a procvičovali si je  
v následných úlohách. V matematice jsme se poprvé setkali s Dědou Lesoňem a jeho zvířátky.  
V tomto matematickém prostředí získávají zkušenosti s řešením rovnic i soustav rovnic. V projektu jsme 
objevovali, z čeho se skládá naše planeta a jaké síly na nás díky tomu působí. V experimentech jsme 
dostali vzduch pod vodu, dostali se k prvním potápěčským výpravám v potápěčském zvonu. Zopakovali 
jsme si při tom složení vzduchu a navázali tím na dýchání v projektu lidské tělo. Ukázali jsme si, jak kyslík 
obíhá v našem těle a jak se v plicích dostává do krve. Únor uběhl velice rychle a už se těším, jak v březnu 
společně přivítáme jaro. 

 
  

 Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve škole
  This month we started learning about food. The children enjoy learning new words and are always 

excited when they remember a word in English or when they remember what a question that  
I ask them means. I can really see that their memory for English words is improving and they are 
able to remember more and more each week. They are eager each week to see what Steve and 
Maggie are up to in the videos that go with the Wow! English books they are using and they enjoy 
completing the worksheets in the book.

  We have also started our Easter project with 
the school in Ireland. This is a great chance for 
the children to use English and hear English in 
real life. The children have made a short video 
introducing themselves in English which will 
be sent to the children in Ireland and they will 
send the same back. In the next 2 weeks, we 
will work on putting together a parcel explaining 
Czech Easter traditions in written form as well as 
posting some small objects / treats to the school 
in Ireland. The project is children led so I  am 
excited to see what ideas they come up with and 
to see what they will include in the parcel.
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Kalendář

 3. 3.  10:00 Divadlo Honzy Hrubce
 16.3.  8:00  Oslava dne sv. Patrika a projektový den v AJ  
   – všichni v zeleném oblečení
 16. 3.  16:00 Kurz Montessori pro rodiče
 17. 3.  8:00 Plavání
 18. 3.  10:00 Návštěva knihovny pro nejmenší děti
 22. 3.  8:00 První jarní den ve školce - všichni ve žlutém, vynášení Morany
 22. 3.  16:00  Společná příprava zahrady na jaro – děti s rodiči a pedagogy
 24. 3.  8:00 Plavání
 28. 3.  15:30  Velikonoční tvoření pro rodiče a děti
 29. 3.  10:00 Návštěva knihovny pro děti 4–5 let
 30. 3.  15–17:00  Den otevřených dveří ve školce
 31. 3.  8:00 Plavání

Vhled do měsíce dubna

 1. 4.  Návštěva zubní ordinace Dovolových
 7. 4.  Plavání
 8. 4.  Ukliďme česko
 21. 4.  Plavání
 28. 4.   Plavání
 29. 4.    Čarodějnice na zahradě MŠ

Vhled do měsíce května

 4.  5.   Den maminek
 5. 5.   Plavání
 11. 5.   Zápis dětí do MŠ
 12. 5.   Plavání
 19. 5.   Plavání
 26. 5.   Plavání

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

Školka
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Kalendář

 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.  9:00 Den otevřených dveří ZŠ Bambi
 17. 3.  8:00 Plavání sraz v 7:45 u MŠ Bambi
 18.3.  9:00  Oslava dnes sv. Patrika a projektový den v AJ  
   – všichni v zeleném oblečení
 24. 3.  8:00 Plavání sraz v 7:45 u MŠ Bambi
 29. 3.  15:00  Velikonoční tvoření s rodiči v ZŠ Bambi
 31. 3.  8:00 Plavání sraz v 7:45 u MŠ Bambi

Vhled do měsíce dubna

 6. 4.  13:00 - 16:00  Zápis do ZŠ Bambi
 7. 4.  8:00  Plavání
 8. 4.   9:00 Ukliďme česko
 13. 4.  16:00  Jarní úklid zahrady a grilování u ZŠ Bambi 
 14. 4. - 18. 4.   Velikonoční prázdniny
 21. 4.  8:00 Plavání
 28. 4.  8:00 Plavání 
 29. 4.  15:00  Čarodějnice na zahradě MŠ Bambi, jste srdečně zváni

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

Škola

Předškoláci
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Naše knížka  
„První čtení a vaření”

Dlouhodobě ve školce uvažujeme jak motivovat děti ke čtení a vést je k samostatnosti. 
Také se snažíme děti vést k tříbení chutí. Již několikrát jsme plánovali nafotit postupy  
k výrobě pomazánek, ale nikdy se nepodařilo najít vhodný formát. 

Nyní se však podařilo vytvořit profesionální tým, který se úkolu zhostil s plným 
nasazením. Vzniklo tak prvních pět knížek, které děti provedou samostatnou přípravou 
pomazánek, v závěru knížky je připraven i tip pro rodiče s nutričním doporučením  
a návodem na chutnou svačinku. Knížka obsahuje krátký jednoduchý text psaný velkým 
písmem pro první čtení. Velikost knížečky je tak akorát do dětských rukou, z tvrdého 
kartonu a svázána praktickou kroužkovou vazbou. 

V posledním týdnu února s knížkou vařily některé starší děti, a tak jsme vyzkoušeli, jak  
se jim daří postupovat a doladili malé drobnosti v postupech. Knížečky jsou k prohlédnutí 
a ojednání v šatně MŠ. Pokud by jste si přáli knížečku objednat, pak se prosím napište  
do formuláře v šatně nebo na email info@bambischool.cz. 

Koupí knížky podpoříte první čtení Vašich dětí, jejich manuální zručnost a také činnost 
naší školky a školy. Knížka se hodí též jako dárek. Cena knížky je 160 Kč. Do budoucna 
chystáme další edice, o kterých Vás budeme informovat. 
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Jarní úklid zahrady 
MŠ a ZŠ

Jednou z akcí na kterou se těšíme v měsíci březen je jarní projektový den, který ve 
školce proběhne 22. 3. a ve škole 13. 4. V tento den bychom byli rádi, aby děti přišly  
do školky ve žlutém tričku či tričku, které žlutou barvu obsahuje na znamení vítání 
jara. V rámci dopoledního pobytu venku vyneseme Moranu a rozloučíme se se zimou.  
Vás bychom v tento den chtěli poprosit o pomoc s jarním úklidem zahrady, kde děti 
tráví spoustu času. Přáli bychom si, aby zažily, jak takový velký jarní úklid vypadá  
a jak se zahrada při takovém úklidu může proměnit, ale sami to nezvládneme.

Proto prosíme všechny rodiče, kteří by měli čas, aby přišli na naši zahradu a pomohli 
nám vytvořit hezké místo pro děti. Ve školce bychom uvítali pomoc se zastřižením 
keřů, rozvezením kůry na záhony, rýpáním dopadové plochy a cestičky kolem 
skluzavky a dovezením kamínků, údržbou trávníku, úklidem posypu po zimě z 
příjezdové cesty a přípravou záhonu pro pěstování. Práce je to poměrně dost, ale 
věřím, že radost z dobře vykonané práce přinese radost nám i dětem. 

Ve škole bychom pak uvítali pomoc s montáží vyvýšených záhonů a kompostéru, 
zastřihli bychom keře a vysázeli nové kytky. Věříme, že i malá zahrada,kterou u školy 
máme může sloužit dětem k jejich učení venku. Za tímto účelem bychom dětem 
pořídili i nový zahradní nábytek.

Budeme se těšit na společnou práci a aby to nebylo setkání jen pracovní, připravíme 
pro Vás malé občerstvení a posezení na uklizené zahradě. 

Naše školka a děti pak budou 
v práci pokračovat v rámci 
projektu “ukliďme česko”,  
kdy se budeme uklízet veřejné 
prostory města Humpolec. 
Při toto úklidu budou dohlížet 
pedagogové, aby se dětem 
nic nepřihodilo. Děti budou 
vybaveny gumovými rukavicemi 
a odpadkovými pytli. 


