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Milí rodiče,

první pololetí letošního školního roku 
uteklo jako voda. S dětmi jsme zažili 
mnoho hezkého jak při výuce v základní 
škole, tak při výuce v mateřské škole, 
ale i při výletech. Žáci ve škole dostali 
vysvědčení, pro naše prvňáčky to byl 
velký slavnostní den. Ve druhém pololetí 
bychom rádi v dětech probudili větší 
sociální cítění.

Po covidové odmlce navazujeme opět 
spolupráci s organizací Medou, která 
poskytuje ucelený komplex služeb 
pro zdravotně znevýhodněné osoby 
a o děti s autismem. Budeme se s těmito 
lidmi potkávat a ukazovat dětem, jak 
se k takovým lidem můžeme chovat 
a že potřebují naši pomoc a začlenění 

v běžném životě. Setkávání bude probíhat 
jak v základní tak v mateřské škole a při 
společných akcích.

Další organizací se kterou navazujeme 
v sociální oblasti spolupráci je domov pro 
seniory Senecura, který sídlí v blízkosti 
naší základní školy. Do domova pro seniory 
budou docházet žáci ze základní školy 
pravidelně a budou seniorům číst v rámci 
čtenářských dílen. Dále budou se seniory 
chodit hrát deskové hry a při příležitostech 
svátků budeme chodit se seniory tvořit 
a připravíme si pro ně i různá vystoupení. 
Půjdeme popřát babičkám k MDŽ, na den 
matek a také popřát dědečkům ke dni 
otců. Zapojíme i děti z dětské skupiny, 
které si budou chodit na zahradu domova 
pro seniory hrát a dělat tak seniorům 
milou společnost a radost.

Věříme, že obě tyto spolupráce přinesou 
dětem mnoho podnětných a zajímavých 
zkušeností a že se nám společně podaří 
udělat krůček k pomoci lidem, kteří bývají 
ze společnosti vyčleňováni a nebo nemají 
kolem sebe lidi, kteří by jim život zpestřili 
a rozsvítili.

S pozdravem

Lucie Kroupová Maršíková
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucie
V průběhu měsíce ledna jsme se seznámili se zvířátky, která můžeme v zimě vidět. Především jsme se 
zaměřili na ptáčky na krmítku. Ukázali jsme si ptáčky jak na obrázku, tak jsme se je snažili pozorovat 
na zahradě. Dalším tématem byly zimní sporty a olympiáda. Počasí nám prozatím bohužel moc nepřálo 
a proto musíme bobovačku pod Orlíkem ještě odložit. Věřím že v únoru ještě sníh bude a tuto aktivitu 
zrealizujeme. Děti se naučily několik básniček. V měsíci únoru se spíš zaměříme na zpěv písniček. 
Budeme pokračovat v rozvoji jednotlivých oblastí dle potřeby každého dítěte. V polovině února nás čeká 
tradiční karneval, budeme se věnovat i tomuto tématu a jeho zvyklostem a vyrobíme si i škrabošky.

 Natalie
  Měsíc leden se nám nesl v duchu povánočního času, tří králů, zvířátek v zimě a zimních sportů. 

S dětmi jsme po novém roce rozbalili dárky, které nám ve školce nechal Ježíšek. Děti měly 
z dárků velkou radost. Dostaly hračky na zahradu, lopaty a sáně do sněhu i knihy a nové 
pomůcky do žluté i zelené třídy. Děti byly zazpívat babičkám a dědečkům v pečovatelském domě 
na tři krále, za odměnu dostaly něco sladkého a společný čas jsme si velice všichni užili. Dále jsme 
si ve žluté třídě povídali o zvířátkách a jejich stravě v zimě, naučili se básničku „Vrabec“, která 
děti velice bavila a velice rychle si ji během společného recitování zapamatovaly. Konec měsíce 
se nám nese v duchu zimních sportů, kde si s dětmi povídáme o tom, jaké sporty znají, které už 
vyzkoušely a které by chtěly vyzkoušet.

Lenka
V lednu jsme při venkovních dílničkách párkrát odklízeli sníh z pracovního stolu i špalků. Není to 
samozřejmě nic divného, ale bylo pro mne velmi milé, když jsem viděla nadšení dětí do odklízení 
pracovní plochy a stálý (někdy i vyšší) zájem o práci se dřevem. Postupně si nachází cestu k dílničkám 
i děti, které zprvu byly trochu nesmělé či méně motoricky zdatné. V únoru si vyrobíme s dětmi, 
které budou mít zájem, šiškové krmítko pro ptáčky. Mohou si jej pak zavěsit v blízkosti svého bydliště 
a pozorovat menší opeřence, kteří přiletí na zob.

  
 Lenka Koubková
  Jsem matkou tří dcer, spolu s dětmi a manželem žijeme v rodinném domku v Hněvkovicích 

u Humpolce. Svůj volný čas trávím často v přírodě a velmi ráda cestuji.

  Mám chuť a nadšení pro práci s dětmi a ráda vymýšlím kreativní a společenské aktivity. Děti mě 
nepřestávají udivovat svou upřímností a radostí z malých věcí.

  Vystudovala jsem střední pedagogickou školu - obor předškolní a mimoškolní pedagogika a za 
svou velkou zkušenost považuji práci au-pair ve Velké Británii, kde jsem rok pečovala o tři děti. 
Avšak největší školou se pro mě staly mé vlastní děti. Každé je jiné, má jiné potřeby a potřebuje 
jiný přístup.

MŠ Horní třída
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Jennifer
This month I can really see a change in the green classroom. The children are much more settled 
into the routine and there is such a calm atmosphere in the classroom. The children are becoming 
much more independent and are wanting to do more things by themselves especially when we 
are getting dressed to out outside. They are becoming more communicative and mixing more with 
others outside. I can see that they are understanding more and more in English and even starting to 
use some basic words. As a teacher, it is lovely to see them grow and change even though it has only 
been a few months. This month was all about winter - even though there wasn’t much snow, we still 
learned all about how to look after the birds in winter, the children are excited to observe the bird 
house in the garden and fill it up with seeds. We also learned about winter sports and finally at the 
end of January it became a reality and the children could try sledging and they could build snowmen 
in the garden. Next month we will learn all about different weather as well as experimenting with 
water and of course we will celebrate Valentine’s Day and have a carnival - so another busy month 
ahead.

 Jana
  S příchodem nového roku začalo být ve školce opět živo. Děti se vrátily po prázdninách 

odpočaté a plné nových zážitků z Vánoc. Společně s Astrou, denním centrem pro seniory, 
jsme přivítali Tři krále a v průběhu měsíce se naučili nové zimní básničky. Povídali jsme si také 
o zimních sportech, kam vyjet na lyže, kde si můžeme zabruslit a co vše je možné v zimním 
období ještě podniknout. A nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým jsme venku postavili 
budku s krmením, aby se jim zima lépe přečkala. Završením celého měsíce byl pak společný 
výlet za zvířátky do Rápotické obory.

MŠ Dolní třída
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Příspěvky  
od učitelů ZŠ

Ondřej
Máme za sebou první měsíc nového roku a poslední měsíc prvního pololetí.  
V lednu jsme si vyzkoušeli projektový týden, kdy jsme se věnovali zlepšování prostředí ve škole. Děti 
namalovaly mapu světa a Evropy, naši chodbu nově zdobí obrázky stromu a rostlin. Děti vše doplnily 
popisky a tyto nové pomůcky budeme využívat dál ve výuce.

V tělocviku pokračujeme v bruslení a cvičení v sokolovně. Na bruslení se dětem věnuje trenér a je vidět, 
jaké pokroky pod jeho vedením děti dělají. Na konci měsíce si někteří žáci odnesou svá první vysvědčení, 
pro další děti to bude již několikáté. Doufám, že společně s vysvědčením si děti odnesou dobrý pocit ze 
svého vzdělávání a budou se těšit na další pololetí, kdy se společně naučíme zase něco nového.

  Jennifer
  This month we have been working on the Wow English workbooks - the younger classes have 

been learning about what is in their schoolbags and the rooms in the house and the older classes 
have been working on transport, comparative sentences and also prepositions. We have also been 
working on some labels and posters for the classrooms and for around the school - the children 
are then absorbing English outside their English lessons as they read the labels during the week. 
Next month we will continue to work on conversation questions and understanding instructions 
in English - my main aim is that the children will not be afraid to speak in English even if it is just a 
word or two or for the older ones, basic full sentences. Expanding their vocabulary based on the 
themes in Wow English will continue in February and also reading and writing in English for the 
older ones.

Míša
Nový rok se v družině zahájil opět poněkud netradičně. Děti, společně s paní Martinou, která mě 
zastupovala po dobu mé nepřítomnosti, vytvořily spoustu krásných kreseb a výkresů, které vystavily 
na nástěnku u jídelny. Také se naučily nové zábavné hry, ať už týmové nebo pro jednotlivce. 
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Příspěvky  
od učitelů ZŠ

Markéta
  Začíná měsíc únor a s ním i nové pololetí. Někteří žáci dostali své první vysvědčení a většina z nich se 
poprvé setkala se slovním hodnocením.  
 V tomto měsíci nás opět čekají tripartitní schůzky, na které se opět můžete zapisovat do tabulky, která visí 
u vchodových dveří. 
Žáky I. i II. trojročí čeká 13. února slíbená návštěva knihovny, kde se mohou poohlédnout i po knížce do 
čtenářského deníku. 
Žáci I. trojročí se mohou zúčastnit karnevalu, který se koná 15. února od 15 do 17 hodin, společně s dětmi 
ze školky. 
A koncem února si všichni žáci odpočinou, protože je čekají vytoužené jarní prázdniny (20. – 26. 2.)!

 Eva
  V druhém měsíci v roce 2023 se v druhém trojročí podíváme do minulosti. Budeme se zabývat 

minulostí, abychom věděli, kam směřuje naše přítomnost a jaká může být naše současnost. V 
rámci Cirkulární ekonomiky se budeme více zajímat o techniku. Co to je vlastně vůbec technika 
a jakým způsobem můžeme technice vrátit život a znovu ji používat? Toto budou naše studijní 
otázky pro další měsíc. 
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Kalendář
únor

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

Školka

Škola

Družina

6. 2., 8. 2., 9. 2.  Individuální schůzky rodičů v MŠ

 11.2.  Den otevřených dveří ZŠ ( 10:00 – 13:00)

 15.2.  15:00 -17:00 Karneval MŠ a ZŠ

 
 3. 2.  Pololetní prázdniny

 6.  a 16. 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

 10. 2.   Výroba masek na karneval

 15. 2.   Karneval

 
 9. 3.  Seminář smysly v MŠ

 16. 3. 15:00 – 17:00 Den otevřených dveří v MŠ 

 17. 3.  Vynášení Morany MŠ

 
 1. 3.  Seminář Hejného matematika

 8. 3.  Dílničky pro budoucí prvňáčky ZŠ

 15. 3.  Dílničky pro budoucí prvňáčky ZŠ

 22. 3.  Dílničky pro budoucí prvňáčky ZŠ

 29. 3.  Dílničky pro budoucí prvňáčky ZŠ

Výhled na únor školka

Výhled na únor škola
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Suroviny

 500 g  hladké mouky

 35 g  droždí

 3  žloutky

 250 ml  vlažného mléka

 50 g  másla

 50 g  cukru krupice

 3  lžíce rumu

  špetka soli

  trocha čerstvě nastrouhané  
  citronové kůry (nemusí být)

 1 litr  oleje na smažení

4. Vykynuté těsto vyklopte na pracovní 
plochu, kterou jste předem posypali 
trochou mouky. Těsto je celkem lepivé, 
protože je poměrně vlhké (to ho drží 
po usmažení nadýchané). Rukama ho 
splácněte a válečkem rozválejte na 
placku silnou 1,5 centimetru. Vezměte 
si k ruce vykrajovátko na koblihy nebo 
obyčejnou skleničku a vykrájejte z plátu 
kolečka. Nemusíte to s jejich velikostí 
nijak přehánět, stačí průměr kolem 6 cm, 
při smažení se koblihy dost zvětší.  Na 
polovinu vykrájených koleček dejte po 
lžičce marmelády a přiklopte zbývajícími 
kolečky. Velmi pečlivě přitiskněte k sobě 
okraje a nechte dokynout dalších 20 minut. 
Ze zbylého těsta znovu vyválejte nový plát 
a zopakujte si vykrajování. Kynutému těstu 
důkladný odpočinek velmi svědčí.

5. V tom nejširším a zároveň nepříliš vysokém 
kastrolu, který najdete, rozehřejte olej, 
měly by ho být na výšku asi dva centimetry. 
Koblihy v něm totiž při smažení musí plavat 
a nedotýkat se dna. Jakmile máte pocit, 
že je olej dost horký, zkuste do něj ponořit 
první koblížek, případně útržek zbylého 
těsta. Pokud se hned začne smažit a tančit 
v bublinkách, můžete pokračovat s dalšími 
kousky, co se jich do hrnce v jedné vrstvě 
vejde. Pak vše rychle přiklopte poklicí 
a chvíli vyčkávejte. Díky páře, kterou s 
pomocí poklice uvězníte v hrnci, koblihy 
krásně vyběhnout. Smažte jednu nebo dvě 
minuty, dokud na spodní straně koblížky 
nezezlátnou, pak odstraňte poklici, všechny 
otočte a – tentokrát už nepřikryté – je 
dosmažte i po druhé straně.

6. Hotové koblížky poprašte moučkovým 
cukrem.

Postup přípravy

1. Droždí rozetřete v malé misce se lžičkou 
cukru na tekutou kaši – ač se to zdá 
nemožné, po chvíli míchání lžičkou takové 
konzistence skutečně dosáhnete. Přilijte 
polovinu vlažného mléka, přisypte lžíci 
mouky, ještě jednou krátce vše promíchejte, 
zakryjte utěrkou nebo ubrouskem a 
nechte deset minut stát na stole při běžné 
pokojové teplotě. 

2. Máslo rozetřete vařečkou, přidejte zbytek 
cukru a ještě pár minut míchejte, až vše 
zesvětlá a nezřetelně nabude na objemu. 
Do máslové pěny dobře vmíchejte oba 
žloutky, rum, osolte a ochuťte citronovou 
kůrou.

3. Mouku smíchejte s kváskem a utřeným 
máslem. Po částech přilévejte zbytek mléka 
a stále pracujte vařečkou – a v této činnosti 
vytrvejte ještě i poté, co do těsta zmizí i 
poslední zbytek mouky a poslední kapka 
mléka.  Pokud máte robota, který zvládne 
hnětení, nechte ho propracovat těsto asi 10 
minut, až bude hladké.

Masopustní 
koblihy


