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Milí rodiče,

předně bych Vám chtěla v našem 
novoročním měsíčníku popřát za celý 
kolektiv školy a školky vše nejlepší do 
nového roku. Vám i Vašim blízkým přeji 
především hodně zdraví, štěstí, dobré 
pohody a splnění Vašich přání a očekávání 
od roku 2023.

S paní ředitelkou se budeme v psaní titulní 
stránky střídat, aby pro Vás bylo čtení 

pestré a různorodé. V novém roce již 
plánujeme několik tradičních akcí jako je 
karneval, velikonoční tvoření, čarodějnice 
na zahradě školky či dětský den, který 
v letošním roce spojíme s oslavou 10 let 
výročí od založení MŠ.

10 let uteklo jako voda. Deset let 
zkušeností, radostí, smysluplné práce 
a milých setkání. Tímto Vám všem děkuji 
za možnost vídat Vás, Vaše děti, za 
projevení důvěry a spokojenosti, které si 
velice vážím.

Školka za celých deset let prošla svým 
vývojem. Od původního nosného prvku 
angličtiny jsme se zaměřili na celistvý 
a všestranný rozvoj osobnosti dítěte dle 
montessori pedagogiky. Angličtina už není 
vedena jako intenzivní kurz dětí, ale jako 
běžná součást komunikace, kdy s dětmi 
po dobu většiny dne hovoří rodilé mluvčí. 
Od dlouhé dvanáctihodinové otevírací 
doby jsme došli ke zkrácené otevírací době 
v zájmu dětí a pohodového provozu školky. 
Vše se vyvíjí poklidně, příjemně a věřím, 
že i dětem je u nás dobře.

V rámci naší školy máme v plánu různé 
exkurze do několika škol v ČR i v zahraničí, 
kde se snažíme navázat spolupráci 
pro možné budoucí výjezdy dětí na 
stáže. V rámci těchto návštěv neustále 
monitorujeme odlišnosti a přístupy 
různých škol a nastavujeme si tak naše 
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vlastní postupy. Naše základní škola 
v tuto chvíli funguje již druhým rokem 
a zahrnuje žáky od první do šesté třídy. 
Našimi základními principy je vedení 
dětí k vědomí vlastní odpovědnosti za 
svůj vzdělávací proces bez nutnosti 
klasifikace pomocí známek, děti provádí 
sebehodnocení, které pak pedagog 
doplní o vlastní ústní hodnocení. Pro děti 
je vytvářen prostor pro samostatnou 
práci, volbu způsobu práce a současně se 
klade důraz na její dokončení. Svoboda je 
vyvážena důsledností. 

Některé děti si zvládnou nastavovat 
reálné cíle a svoji práci dokončit, jiné 
potřebují vedení a pomoc, věříme však, 
že se tak všichni postupně učí větší míře 
samostatnosti, odpovědnosti a vědomí 
vlastních silných a slabých stránek 
s kterými se učí postupně pracovat. 
Cílem je připravit na další studium a život 
samostatné a sebevědomé jedince, kteří si 
váží sebe a respektují odlišnost ostatních.

Naším úkolem je poskytnou podnětné 
a respektující prostředí. Současně 
však vyžadujeme i respekt od dětí. 
Jistě to znáte i z domova, neustále 
hovoříme, opakujeme a pak opět řešíme, 
vysvětlujeme a opakujeme. Věříme, že 
to společně s Vámi zvládneme a že nám 
i Vám budou děti v příštím roce přinášet 
radost jako doposud. I když jsou chvilky 
radostnější a náročnější, nakonec všichni 
máme naše i Vaše děti rádi a vše činíme 
s vědomím toho, že děláme to nejvíc co 
v dané chvíli dokážeme, ať to pak sami či 
kdokoliv jiný hodnotí jakkoliv.

Buďme na sebe v příštím roce vlídní.

S pozdravem

Ing. Helena Kottová
Zřizovatelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucie
Předvánoční atmosféru jsme si s dětmi užili na maximum. Zazpívali jsme i seniorům v Astře, další 
zpívání nás čeká na Tři krále. V Astře nás velmi mile přijali a senioři byli moc rádi, že jim děti přinesly 
ruch a veselí.

V lednu si budeme povídat o zvířatech v zimě. Na konci měsíce nás čeká tradiční výlet do obory 
v Horních Rápoticích, kde děti uvidí jak žijí daňci, pokud bude sníh uvidíme i různé stopy a dozvíme 
se o zvířatech mnoho zajímavého. Budeme se učit básničky, písničky a rozvíjet u každého aktuální 
dovednosti.

 Natalie
  Poslední měsíc tohoto roku nám utekl rychleji, než jsme čekali. S dětmi jsme každý den otevírali 

okénka od adventního kalendáře, což jim vykouzlilo úsměv na tváři. Návštěva mikuláše, čerta 
a anděla je lehce postrašila ale i potěšila díky drobnosti, kterou od anděla dostaly.

  Prosinec se nám celý nesl ve znamení Vánoc a přípravy na ně. S dětmi jsme každý den zpívali 
společně české i anglické písničky a koledy, vytvářeli vánoční dekorace a přáníčka, pekli cukroví 
a povídali si, jak se těší na Vánoce a celé svátky.

Lenka
V prosinci jsem měla v plánu přesunout dílničky do tee-pee, 
ale nakonec každou středu vysvitlo slunko (nebo minimálně 
přestalo sněžit), a tak jsme stále tvořili venku.

Zahrada - příroda mi stále přijdou největší inspirací. 
Dobrým duchovním, emočním i fyzickým ventilem. 
Některé děti si dílničky velmi oblíbily a moc se na ně těší.

V prosinci děti tvořily opět převážně dle své vlastní 
fantazie - tedy např. pistole, samopaly, dálková 
ovládání, mobily, králíčky, zajíčky, pejsky. A vznikla 
i jedna moc pěkná kočička s mourovatým kožíškem :)

MŠ Horní třída
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Jennifer
We ended November with turning on the lights on the Christmas tree which started the Christmas 
atmosphere. December has been full of Christmas activities in the green classroom including an 
advent calendar each day, making Christmas cards, baking Christmas biscuits as well as reading 
stories about Christmas and lots of other Christmas themed activities for the children to borrow 
during their morning block. We try to find time every day to sing some songs or say some rhymes 
either in English or Czech and the children always enjoy it. They did a great job singing for the parents 
and showing them how well they can sing. The children enjoyed the visit of Mikulas at the beginning 
of December and although they all looked worried about the devil coming to visit, on the day most of 
them were outside to meet them all.

This month we have also been working on our manners and saying hello to people as well as please 
and thank you. It was great practice for them to say thank you each day when they got something 
small from the advent calendar. I am looking forward to seeing the children continue to get more and 
more independent and to seeing them learn more and more new things in the green classroom next 
year.

 Jana
  Poslední měsíc tohoto roku byl ve znamení krásného zimního počasí. Děti si užily bohaté 

sněhové nadílky, která jim vykouzlily úsměv na tváři. Společně jsme postavili sněhuláka 
a pověděli si, jak se v zimě oblékat, abychom neprochladli. V prosinci také proběhlo v mateřské 
školce mnoho zajímavých akcí. Byli jsme se podívat v zubní ordinaci, přišli k nám čerti 
s mikulášem a naučili jsme se spoustu pěkných říkanek a písniček, které Vám děti předvedly na 
vánoční besídce.

  Věřím, že konec roku bude pro Vás časem klidu a odpočinku a dětem se rozzáří oči, při 
pohledu na vánoční stromeček, pod kterým jistě naleznou nějaký ten vytoužený dárek od 
Ježíška.

 Budeme se na Vás těšit v novém roce 2023 :-)

MŠ Dolní třída
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Příspěvky  
od učitelů ZŠ

Ondřej
V posledním měsíci tohoto roku jsme se ve škole věnovali vánočním tradicím. Uspořádali jsme naši 
druhou besídku v Bambi škole, kde jsme si společně zazpívali koledy a v dílnách si vyrobili vánoční přání 
a ozdoby. Náš betlém se nám rozrostl o další krásné postavičky, které vyrobily děti společně s rodiči. 
V druhém trojročí jsme uspořádali sbírku hraček pro Dětský domov v Humpolci. Do sbírky se zapojily 
i děti z prvního trojročí. Vybrali jsme hlavně plyšáky a před prázdninami jsme jim je osobně zanesli. 
Dárky jsme předali paní vychovatelce, která nás provedla po dětském domově a ukázala nám zázemí, 
kde děti bydlí. Věříme, že v budoucnu podobnou sbírku ještě zopakujeme.

 

 Jennifer
  It has been really nice this month to teach the children English. I have spent this month getting an 

idea of what level they are at - what words they know, what sentences they know and how much 
they understand in English. We learned some Christmas vocabulary in both classrooms as well 
as repeating colours in the 1-3 classes and working on sentence structure and prepositions in the 
4-6 classes. My goal with the children is that they will enjoy learning English and that they won’t 
be scared to try and speak even if there might be some mistakes in what they say. I teach in an 
interactive way with plenty of games and moving and plenty of opportunities for them to listen to 
me speaking English as well as them having opportunities to speak. After Christmas we will work on 
basic conversation questions and answers as well as plenty of work on building up their vocabulary 
and the older children will also work a lot on sentence structure and grammar. I am looking forward 
to seeing them improve in English each week and hopefully enjoying learning it too.

Míša
Prosinec jsme ve družině začali poněkud zvláštně. Během mé nepřítomnosti děti se zastupující paní 
družinářkou Martinou, hráli spoustu nových her, vyráběli vánoční přání technikou enkaustika. Společně 
jsme vytvořili stromeček ze šišky, skládali andílky z papíru.

V lednu budu ve družině zastoupená paní Martinou, která bude mít pro děti připravený spoustu 
zábavného tvoření a aktivit.

Přeji Vám i žákům klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce.
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Příspěvky  
od učitelů ZŠ

Markéta
 Čtyři měsíce školy utekly jako voda a za chvíli nás čeká konec prvního pololetí. Žáci si prohloubili své 
znalosti v jednotlivých předmětech, ale také si vyzkoušeli pečení cukroví, nebo například přípravu 
vlastní domácí pomazánky a těstovinového salátu. Třeba budete na Silvestra překvapeni hotovým 
občerstvením od svých dětí. :-)

Poslední hodinu před Vánoci jsme si zpříjemnili poslechem koled, tvořením přáníčka a ochutnávkou 
cukroví. Ježíšek přišel i do školy a každý dostal malý dáreček. Druhé trojročí dostalo skvělý nápad, a to 
uspořádat sbírku plyšáků pro děti z dětského domova.

Náš učitelský sbor se rozšířil o novou kolegyni, Petru Příhodovou, která se stala třídní učitelkou prvního 
trojročí. Zároveň bude vyučovat český jazyk v měsíci lednu za mou nepřítomnost.

Na konec bych Vám chtěla popřát krásné Vánoce, ať jsou plné klidu, zdraví a společných chvil 
s blízkými. Též Vám přeji úspěšné vykročení do nového roku.

 Eva
  V posledním měsíci roku 2022 se toho událo opravdu hodně. Ať již zmíněná návštěva Komerční 

banky a následně trhů v na Horním náměstí v Humpolci a práci s pracovním listem. Nebo den 
v Praze, který byl pro děti, ale i pro nás, dospělé, plný zážitků :) Děkuji všem rodičům za důvěru, že 
jsme mohli jet tak brzo ráno, i přes ne úplně vhodné počasí na výlet. Ovšem v Praze bylo blaze :)

  V prvním měsíci roku 2023 se ve škole podíváme hned na několik kapitol. Čeká nás putování přes 
vodu, vzduch, teplotu dále pak biomy světa. V cirkulární ekonomice se budeme zabývat dřevem.

  V týdnu od 9. 1. do 13. 1. budu zaskakovat za Petru, toto z důvodu její povinné účasti na školní akci, 
kde Petra studuje. Věřím, že to bude, jak pro děti tak i pro mě, příjemný týden.

 Přeji všem žákům a rodičům krásné prožití vánočních svátků, a do nového roku hlavně to zdraví.

Petra
V posledním kalendářním měsíci jsem se nejprve snažila co nejvíce poznat naše žáky a položit základy 
zdravého, oboustranně respektujícího vztahu založeného především na důvěře. Poslední předvánoční 
dny jsme si všichni velmi užili. Hlavně v prvním trojročí ale bylo na první pohled zřejmé, jak moc se na 
vánoční prázdniny a hlavně na samotné Vánoce těší.

V prvním měsíci následujícího roku budu vyučovat češtinu v prvním a druhém trojročí. I když tento úkol 
bude náročný, jsem přesvědčena, že při vzájemné spolupráci se vše vydaří. A také věřím, že se nám 
všem podaří vykročit do následujícího roku pravou nohou.
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Kalendář
leden

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

Školka

Škola

 18. 1. 16:00 Rodičovská schůzka v MŠ

 27. 1.  Výlet do Horních Rápotic - obora

 
 
 9. –13. 1.  Projektový týden

 23. 1.  16:00  Rodičovská schůzka v ZŠ 

 27. 1.  Výlet do Horních Rápotic – obora

 31. 1.  Vydání pololetního vysvědčení

 
 6.–9. 2.  Individuální schůzky rodičů v MŠ

 11. 2. 10:00 – 13:00 Den otevřených dveří ZŠ 

 15. 2.  15:00 -17:00 Karneval MŠ a ZŠ

 
 3. 2.  Pololetní prázdniny

 6. –17. 2.  Rodičovské schůzky – tripartity ZŠ

 11. 2.  10:00 – 13:00 Den otevřených dveří ZŠ 

 15. 2. 15:00 -17:00 Karneval MŠ a ZŠ 

 20.–26. 2.   Jarní prázdniny

Výhled na únor školka

Výhled na únor škola
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Suroviny

 2  banány

 2  vejce

cca 100 ml  mléko

 1/2 ks  prášek do pečiva

     1  vanilkový cukr

   hrnek špaldové mouky

       olej na vymazání

Postup přípravy

 
Banán a vejce rozmixujeme.

Přidáme mléko a promícháme.

Postupně přimícháme mouku, cukr 
a prášek do pečiva. Vše promícháme metlou 
a necháme odstát.

Rozpálíme vaflovač a postupně pečeme.

Vafle můžeme podávat s domácím čoko 
tvarohem (polotučný tvaroh, bílý jogurt, 
jeden vanilkový cukr a holandské kakao.

Vafle


