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Milí rodiče, 

máme za sebou měsíc, kdy jsme 
se po dvou letech pandemie měli 
možnost opět vrátit k našim 
tradičním akcím a setkáním.

Počátkem března proběhl den 
otevřených dveří ve škole. Po 
několika odložených termínech se 
uskutečnil Montessori seminář na 
téma psaní a čtení ve školce. Tradičně 
jako každý rok jsme vynesli Moranu  
a na znamení blížícího se jara jsme  
se oblékli do žluté barvy. V návaznosti 
na twinning projekt a zahraniční spolupráci 
s Irskou školou jsme nově oslavili svátek 
svatého Patrika v oblečení zelené barvy. 
V průběhu března jsme opět začali plavat 
stejně jako tomu bylo i v předchozích 
letech. Měsíc jsme pak uzavřeli dnem 
otevřených dveří ve školce.

Poděkování v tomto měsíci patří Vám 
rodičům nejen za Váš zájem a účast na 
různých akcích, ale také za zapojení do 
jarního úklidu zahrady. Díky vaší pomoci 
se podařilo zkultivovat trávník, zbavit 
zahradu suché trávy a listí, vytvořit nové 
zábrany lemující cestu do školky, ostříhat 
stromy a keře, obnovit dopadovou plochu 
u skluzavky a zasadit nové jahody, na 
kterých si budou děti moc pochutnávat 
v letním období. Připravený máme též 
záhon na bylinky, hrášek a rajčata.  
Do práce se zapojily i děti, pro které bylo 
radostí být součástí proměny naší zahrady, 
kde tráví velkou část roku.

V měsíci dubnu nás čeká další Montessori 
seminář pro rodiče tentokrát na téma 
matematiky. Zváni jsou rodiče MŠ i ZŠ. 
Zúčastníme se celonárodní akce ukliďme 
Česko a na konci měsíce na zahradě školky 
spálíme čarodějnice.

Ve třídách školky a školy se budeme 
i nadále soustředit na individuální 
pokroky dětí, skupinovou práci a dobré 
společenské soužití. Témata a projekty 
budou opět protkány osvojováním znalostí 
a praktickými dovednostmi tak, aby si děti 
ukotvily své vědomosti. Naše třídy jsou 
Vám otevřené k nahlédnutí do výuky  
a tak neváhejte a v případě zájmu oslovte 
kolegy, kteří s Vámi ochotně naleznou 
volný termín, kdy se můžete přijít podívat 
do výuky ve školce či ve škole.

S přáním pěkných jarních dní za kolektiv 
MŠ a ZŠ Bambi

Ing. Helena Kottová 
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka – vedoucí školky
V měsíci březnu jsme ve třídě začlenili poličku míru. Děti se seznámili s tím, kdo byla Marie Montessori. 
A vyzkoušeli jsme si některé mírové aktivity. V začleňování slušného, respektujícího, klidného  
a mírového jednání budeme pokračovat i v měsíci dubnu.

Jelikož nás čekají Velikonoce, budeme si o významu těchto svátků povídat, číst knížky a příběhy. 
Nebudou chybět ani tematické výtvarné aktivity. A naučíme se i říkanky, aby mohli kluci vykoledovat 
spoustu barevných vajíček. Konec měsíce se ponese ve znamení Čarodějnic. O tomto svátku si také 
povíme mnoho zajímavostí. Na zahradě školky vytvoříme hranici a vyrobíme si na ní Čarodějnici,  
kterou pak necháme během naší společné akce s vámi, rodiči, uletět.

Mimo tyto tradice se s dětmi věnujeme rozvoji jejich potřeb a dovedností za pomoci montessori 
pomůcek, které jsou důležitou a nedílnou součástí naší školky. Budeme rozšiřovat slovní zásobu,  
zpívat písničky a na elipse si s dětmi povídat a procvičovat tím komunikaci a naslouchání.

  Marcela 
  Od začátku března jsme se těšili, jak přivítáme to krásné jarní počasí, které se ale opravdu  

dlouho schovávalo a dočkali jsme se až v posledním týdnu března, kdy jsme vynesli Moranu.  
Ale ať nepředbíhám. V březnu jsme věnovali spoustu času otázkám dětí ohledně situace  
ve světě. Věřím, že jsme všem jejich dotazy zodpověděli popravdě a s ohledem na jejich věk.  
Také jsme opět probírali, jak se chovat ke svým kamarádům. Probrali jsme téma Povolání – čím 
bych chtěl být? Dětské sny jsou to nejčistší a nejkrásnější. A fantazii se meze nekladou... hasič/ka,  
policista/ka, voják a nebo zubař/ka? Kdoví... v jejich snech a přáních je můžeme jen podpořit. 
Začali jsme jezdit na plavání, které děti moc baví. Koncem března jsme měli brigádu, na kterou 
přišlo spoustu z vás a za to moc děkujeme! Vysázeli jsme květiny, jahody, upravili trávník  
a spoustu dalšího. Udělali jsme všichni kus práce a naše zahrada je opět v jarním kabátku.

Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve školce
Spring is here! This month we finished learning words for weather and we started learning the names 
of some farm animals. This is a fun theme for the kids as they enjoy making the sounds of all the 
different animals. In April we will continue to learn the names of animals as well as continuing to work 
on understanding basic conversation questions and repeating words we have done before.

We made Easter cards for the project we are doing with a school in Ireland. They made cards 
decorated with Easter eggs that they made out of coloured paper - it was fun to watch how each child 
made their own unique egg , no two cards looked the same. Now we are waiting for the parcel to arrive 
from Ireland with cards for us.

Our St. Patrick’s Day was a success - the children looked great 
all in green and they learned where Ireland is on the map, what 
colour the flag is and who St. Patrick was. They also looked at 
pictures of parades to see how we celebrate St. Patrick’s Day 
in Ireland nowadays. The highlight for them was learning  
an Irish dance.

 

MŠ Horní třída
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 Pavlína 
Nezdám se vám, že ten čas nějak letí? Už máme za sebou měsíc březen, kdy se hlasitě hlásí o slovo 
jaro. První krůčky příchodu jara jsme zaznamenali delším denním světlem a teď ke konci března 
se již bouřlivě probouzí příroda. Začátkem měsíce nás navštívil se svým divadelním loutkovým 
představením pan Honza Hrubec. Pohádka a její magické efekty se těšila velkému zájmu a děti 
chvilkami ani nedýchaly. Ty větší, po skončení pohádky, chtěly všemu přijít na kloub. Pan Hudec 
jim vše ochotně vysvětloval a zájemce nechal i si některá kouzla vyzkoušet. Dětem potom umožnil 
si samotné loutky osahat a vyzkoušet, jak se taková loutka vodí. Pestrá nabídka aktivit v březnu 
pokračuje. Začali jsme jezdit na plavání do plaveckého bazénu v Pelhřimově. Děti jsou z vody 
nadšené a pokaždé se těší na další lekci a na cestu autobusem.  V druhé polovině měsíce jsme 
aktivně přispěli k úpravě školkové zahrady. Sešla se početná skupinka rodičů a pedagogů a spolu 
jsme hrabali listí, sázeli rostliny, postarali se o přerostlé větve, poklidili zákoutí dvorku. Vše se neslo 
v přátelské atmosféře, počasí se také vyvedlo a nechybělo ani občerstvení. V měsíci dubnu je jaro 
už v plném proudu a s dětmi si budeme užívat jeho proměn v nově upravené zahradě kolem školky.  
I duben bude plný příležitostí na zážitky - čeká nás například návštěva zubní ordinace, účastníme 
se akce Ukliďme Česko a na konci měsíce přiletí možná čarodějnice.

 Jana
  Měsíc březen byl plný zajímavých a nevšedních zážitků. S dětmi jsme navštívili místní 

knihovnu, kde měly děti možnost prohlédnout si spoustu zajímavých knížek. Také k nám 
zavítalo divadlo Honzy Hrubce se svou pohádkou. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého  
o svátku a oslavě dne sv. Patrika, povídali jsme si, co vše se odehrává v přírodě s příchodem 
prvních jarních dnů, a protože měsíc březen je měsícem nadcházejícího jara, přivítali  
jsme jej všichni společně ve žlutém oblečení a vynesli Moranu, jako symbol končící zimy.  
V rámci společné spolupráce s Vámi, rodiči, se také podařilo zútulnit zdejší zahradu,  
která přináší potěšení nejen dospělým, ale zejména dětem při jejich dopoledních i 
odpoledních radovánkách. Za což Vám velmi děkujeme.

  S dětmi jsme také začali, každý čtvrtek, jezdit do pelhřimovského bazénu.  
Zde se jim velmi líbí a jsou nadšené, že mají možnost strávit čas dováděním ve vodě.

  V tomto měsíci proběhl i den otevřených dveří, který umožnil rodičům nových  
i stávajících dětí prohlédnout si zdejší prostory školky a dal možnost nahlédnout  
do montessori pedagogiky.

MŠ Dolní třída
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Základní škola

Ondra – vedoucí učitel základní školy
Máme za sebou měsíc březen. Se školou jsme se vydali do Prahy do Národního muzea, kde jsme 
navštívili výstavu Okna do pravěku. Seznámili jsme se zde s počátky života, mohli jsme si sáhnout  
na zkamenělé stromy nebo vidět v životní velikosti jediného dinosaura, který žil v ČR a také mamuta, 
který přes naše území cestoval do Ameriky. Kluci si výstavu užili a určitě jsme nebyli v Národním 
muzeu naposledy. Navštívili jsme také čtenářskou dílnu v knihovně v Humpolci. V knihovně jsme 
měli připravený program, kdy se četla kniha Pavla Čecha: Jirka a indiáni. Kluci domýšleli děj a stali se 
součástí příběhu. Po čtenářské dílně jsme v knihovně ještě zůstali a kluci se zájmem listovali v knížkách. 
V měsíci březnu jsme také začali jezdit na plavecký výcvik do Pelhřimova. Ve škole jsme přivítali nové 
kamarády z Ukrajiny. Kluci je vzali rychle mezi sebe a věřím, že nám všem pomůže multikulturní sdílení. 
V češtině pokračujeme v práci s materiály paní Randákové, kde si kluci z 2.a 3. třídy samostatně osvojují 
gramatické jevy. V čtení s porozuměním jsme rozečetli Dášeňku od Karla Čapka. V matematice jsme si 
upevnili prostředí Dědy Lesoně, které je zaměřené na rovnice. Nahlédli jsme do geometrie v prostředí 
dřívka, kde jsme zjišťovali obvod čtverce a obdélníku. Třeťáci si opakovali sčítání a odčítání pod sebou  
a indické násobení, daří se jim už pracovat s čísly v řádu tisíců. V projektu jsme zkoumali magnetickou 
sílu. Zkoušeli jsme, na jakém materiálu magnet drží a proč se magnety přitahují a odtahují. Kluci si 
vyrobili kompas z jehly a nakonec jsme si povídali, jak vzniká magnetické pole kolem Země a k čemu je 
důležité. V projektu lidské tělo jsme se seznámili s oběhovou a vylučovací soustavou a díky tomu zjistili, 
jak a kde se nám okysličuje a filtruje krev. Těším se na duben, až bude teplejší počasí a my budeme moct 
vyrazit ven a učit se v přírodě. . 

 
  

 Jennifer – rodilá mluvčí angličtiny ve škole
  Food Glorious Food! This month our theme in English was food. This month I can see an 

improvement in their basic sentence structure , and we worked on the sentences I like / He likes 
/ She doesn’t like…etc. Next month we will move on to the theme of animals as well as repeating 
colours and learning some adjectives. 

  We finally finished our Easter parcel for Ireland. They boys did an amazing job at coming up with 
ideas and putting the whole parcel together. It has been fun for me to watch their creative side 
come to life. We are all looking forward to what will be in the parcel that comes from Ireland.

  The children were also interested to learn about the country that I am from and the country that 
they are sending the parcel to. They learned where Ireland is, learned what the flag looks like as 
well as learning about our biggest holiday, St. Patrick’s Day and they enjoyed doing a simple Irish 
dance. I am looking forward to doing more projects with them in the future.
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Kalendář

 7. 4.  8:00 plavání
 8. 4.   Ukliďme Česko
 12. 4.  16:00  Montessori seminář pro rodiče – matematika
 21. 4.  8:00 plavání
 28. 4.  8:00 plavání
 29.4.   čarodějnice na zahradě MŠ
6. 4. ,13. 4., 20. 4., 27. 4.  dílničky pro nově příchozí děti

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

 7. 4.    plavání
 8. 4.    Ukliďme Česko
     14. 4. - 18. 4.   velikonoční prázdniny
 21. 4.    plavání
 27. 4.   výlet do Národního technického muzea v Praze
 28. 4.    plavání

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

Školka

Škola
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Zajímavosti ze 
zákulisí MŠ a ZŠ 

Bambi

V loňském roce se naší škole podařilo získat prostředky z programu Erasmu+ na tvorbu 
metodiky pro výuku cirkulární ekonomiky na základních školách. Díky osobnímu setkání  
s panem Robertem Čapkem, který je autorem knihy Líný učitel, pak padla volba autora 
při výběru tvorby této metodiky právě na něj.

Konečná podoba této metodiky pak bude učebnice s různými projekty a spoustou 
didaktických tipů na živou výuku. Tato učebnice z dílny naší školy pak bude k dispozici 
všem školám v České Republice. Objeví se v ní tak i naše vlastní projekty, které realizovaly 
děti za naší školy společně s panem učitelem Ondrou Jahodou. Některé z projektů pak 
sami vyzkoušíme.

Ptáte se pak co je podstatou této učebnice a cirkulární ekonomiky? Myšlenka cirkulární 
ekonomiky v sobě pojí ohleduplnost k přírodním zdrojům, hledání využití pro materiály, 
které byly dosud považovány za odpad a ekonomickou udržitelnost. Logickým rozumem 
asi všichni chápeme, že na jedné planetě není možné neustále vyrábět, spotřebovávat 
a vytvářet odpad. S omezenými přírodními zdroji a omezenou možností recyklace 
bychom přicházeli o udržitelnost života na světě a z dlouhodobého hlediska bychom díky 
docházejícím přírodním zdrojům neúměrně zvyšovali jejich cenu.

Tato učebnice si klade za cíl podnítit v dětech myšlenku, že i odpad může být zdroj, a tak 
se budeme snažit aplikovat tento princip na několika jednoduchých projektech, které 
zvládnou i děti ze základní školy. Každý tento projekt bude propojen s látkou českého 
jazyka, matematiky, čtení či fyziky a chemie. Samozřejmou součástí jsou praktické 
dovednosti a využitelnost výrobků či poznatků v praxi.

Na tvorbě učebnice spolupracující i renomovaní odborníci v oboru cirkulární ekonomiky, 
rakouská univerzita v Linci, grafik a programátor. Přidanou hodnotou této učebnice bude 
propojení některých projektů s IT aplikací, kde se děti naučí jak evidovat své výrobky pro 
další využití materiálů.
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Vzdělávací okénko

Montessori pedagogika

Marie Montessori, která žila v letech 1870 - 1952 jako lékařka a pedagog sledovala  
děti, zaznamenala jejich vývoj a na vlastních pomůckách ověřovala své postupy  
a domněnky v praxi. Zásadní změnou, kterou v oblasti pedagogiky vysledovala, byl 
fakt, že děti jsou schopné vzdělávat samy sebe za předpokladu dodržování několika 
principů, které si právě v rámci tohoto pravidelného okénka postupně představíme. 
Přinášet Vám budeme i průběžné postřehy z praxe a z prostředí naší školky.

 

Absorbující mysl

V období od narození do šesti let má dítě tak zvanou absorbující mysl, kdy vstřebává 
vše, co jej obklopuje a je schopno absorbovat nebývalé množství informací, 
dovedností, znalostí a schopností. Marie Montessori tedy vypracovala přesný postup 
a posloupnost pomůcek, které na sebe navazují a provází dítě všemi vývojovými 
fázemi od narození až po období šesti let. Tento systematický postup a posloupnost 
nám umožňuje sledovat dítě v připraveném prostředí školky, usuzovat z jeho činnosti, 
kterým obdobím prochází, navazovat na jeho zájem a případně se i vracet  
k činnostem, které v průběhu jeho procesu vzdělávání vypadly.

Absorbující mysl znamená přijímání informací bez kritického myšlení v jejich reálné 
podobě. Dítě netřídí, nehodností ale pouze přijímá a ukládá.

 

Montessori seminář pro rodiče

V březnu proběhl montessori seminář pro rodiče na téma psaní a čtení. Představili 
jsme Vám tak postup, jakým si dítě již v ranném věku dokáže osvojit psaní a čtení. 
Pokud u dítěte zaznamenáme zájem o písmenka, pak se snažíme ho nasměřovat 
do systematických a posloupných kroků, které vedou od psaní po čtení. Dítě si tak 
nejdříve osvojuje schopnost úchopu tužky, 
dále se učí uvolňovat zápěstí, obtahovat 
jednoduché tvary a následně smirková 
písmena, dále se učí písmenka psát  
a v závěru i číst a skládat do slov. Tento 
ucelený postup pak může vyústit v první 
psaní a čtení už ve školce. Předcházet mu 
však musí dodržování dalších principů a 
postupů o kterých budeme psát postupně 
v dalších číslech našeho newsletteru.


