
B
A

M
B

I
N

E

W

S

L
E

T
T

E

R

12_22ÚVODNÍ ČLÁNEK MŠ + ZŠ

SHRNUTÍ LISTOPAD, PLÁN NA PROSINEC

KALENDÁŘ NA PROSINEC

PROGRAM DRUŽINY NA PROSINEC

RECEPT > PERNÍČKY OD PEPÍČKA



2

Milí rodiče,

nastává předvánoční čas a čas Vánoc, na 
který se těší především naše děti. Pro 
nás rodiče je tato doba většinou velmi 
hektická. Snažíme se připravit dětem 
kouzelné Vánoce. Zpříjemnit jim čekání 
na Ježíškovu nadílku a v neposlední řadě 
nachystat vše tak, aby jejich očka zářila 
radostí a štěstím. Věřím, že se to každému 
z nás podaří a budeme mít doma to 
nejspokojenější dítě na celém světě.

Konec roku je také spojen s bilancováním 
všeho za uplynulý rok. Jak již to v životě 
chodí, některá naše rozhodnutí a činy jsou 

ku prospěchu nás samotných i ostatních, 
ale jistě se u každého z nás najdou i situace 
a věci, které vyhodnotíme tak, že úplně 
vhodné nebyly a bylo chybou je takto 
vykonat. V tomto okamžiku nastává 
úžasná věc, kdy můžeme vyrůst my 
osobně a ze svých chyb si vzít ponaučení 
a k tomuto bychom měli vést i naše děti. 
Měli bychom jim ukázat, že chyba je pro 
každého velký přítel a nedělat z chyb 
strašáka. Vždyť zkušenost každého je 
nepřenosná a velmi cenná a důležitá.

Za celý tým bych Vám tímto chtěla popřát 
krásné a spokojené Vánoce v rodinném 
kruhu s Vašimi nejbližšími. Ať Vás 
v následujícím roce provází jen to dobré 
a nemoci a neštěstí ať se Vašim rodinám 
vyhýbají velkým obloukem. V naší MŠ i ZŠ 
se budeme snažit o příjemnou atmosféru, 
pestrou nabídku aktivit, kvalitní výuku 
a celkovou spokojenost Vás i Vašich dětí.

Za tým MŠ a ZŠ Bambi

Lucie Kroupová Maršíková
Ředitelka MŠ a ZŠ Bambi
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Lucka
V listopadu jsme s dětmi oslavili svátek sv. Martina, děti se při této příležitosti mohly setkat s bílým 
poníkem od Páji Knotkové. Svezení na poníkovi se jim moc libilo. V průběhu celého měsíce jsme s dětmi 
rozvíjeli jejich schopnosti a potřeby dle jejich jednotlivých vývojových fází. V neposlední řadě jsme již 
koncem listopadu zařadili pečení perníčků a vanilkových rohlíčků na rozsvěcení Vánočního stromu. 
Chtěla bych Vám tímto ještě jednou poděkovat za upečení dobrot na tuto akci.

V prosinci se budeme věnovat převážně tématu Vánoc a připravovat se na setkání s Vámi rodiči 14. 12. , 
kde děti vystoupí a následně budete moc vytvořit něco hezkého pro zpříjemnění vánoční atmosféry.

 Marcela
  V listopadu jsme s dětmi prožili spoustu dobrodružství a objevování. Navštívili jsme záchrannou 

stanici v Pavlově, kde děti asi nejvíce zaujal netopýr a ježek, na které si děti mohly sáhnout. 
Začali jsme středeční polytechnické dílničky s Lenkou, kde si děti vyrábí různé výrobky ze 
dřeva, učí se jak pracovat se sekerou, pilkou, kladívkem atd. To je též moc baví! A poté nám začal 
předvánoční čas. Pečení perníčků a měsíc zakončený rozsvěcením stromu. Všem moc děkujeme 
za pomoc při občerstvení. Pro mě byl toto poslední měsíc ve školce, rozhodla jsem se věnovat 
se něčemu jinému, ač to bylo těžké rozhodnutí, tak věřím, že správné. Zažila jsem tu krásný rok, 
naučila se spoustu věcí. Za vše moc děkuji. Všem přeji jen to nejlepší, krásné svátky a hlavně to 
nejdůležitější - zdraví.

MŠ Horní třída



4

Natalie - medailonek
Narodila jsem se ve Velké Británii, kde jsem prožila i část života. Český i anglický jazyk jsou tedy 
mými rodnými jazyky. Ráda bych Vám přiblížila něco málo o sobě. Žiji i s malým synem v Humpolci. 
Jsem komunikativní a tvůrčí člověk. Ráda se rozvíjím v nových směrech, které mi dávají smysl a mají 
přidanou hodnotu pro mě i mé okolí. Jsem zdravotník a do těchto nových směrů zahrnuji i zaměření 
na Montessori výuku, která je mi velmi blízká. Práce s dětmi je pro mě důležitý aspekt v životě, protože 
vím, že se máme od dětí spoustu co naučit. Mám ráda dětskou radost z maličkostí, jejich rozmanitost 
a to, jak žijí pouze přítomností. Snažím se děti vést a rozvíjet v anglickém jazyce hlavně hrou, protože 
jak znám děti, nejlépe se naučí, když je jazyk baví.

 Lenka
  V měsíci listopadu jsem naskočila do polytechnických dílniček s dětmi v MŠ. Přímo v této roli se 

ocitám poprvé, i když dětský kolektiv, tvoření z převážně přírodních materiálů příp. recyklace či 
upcyklace jsou mi velmi blízké. Děti mají skvělou představivost, inovativní nápady. Zatím nebylo 
potřeba jim na dílničkách předkládat předlohy. Kdo chtěl vyrábět, mohl cokoliv ho napadlo 
z donesených materiálů. Snažím se pokaždé přinést, část materiálů novou, neokoukanou a část 
podobnou, aby ti, kteří minule měli nápad, ale již jej nestihli realizovat, měli možnost. Prozatím 
stačil materiál z našich domácích zásob, ale časem jistě najdu i další zdroje. Čím pestřejší bude 
výběr, tím lépe pro kreativní tvorbu.

  Starší kluky zaujala nejvíce sekyrka, ale i mladší děti měly možnost si vyzkoušet nasekat polínko 
na třísky. Hojně se využívaly pilky, je dobré, že školka již měla ve výbavě dva malé svěráčky. 
Jednoznačně ovšem zvítězily pro začátek kladívka a hřebíky. Některé děti docela zdatně 
zatloukaly, jiné možná držely v ruce kladivo poprvé. Během listopadu děti vyrobily např.: autíčka, 
vrtulníky, ponorky, letadla, vláčky, stíhačky, králíčky, pejsky, domečky pro domácí mazlíčky. 
Vše velmi jednoduše a dle vlastní fantazie nebo naší vzájemné spolupráce a nápadů. Ráda bych 
v zimě využila pro dílničku teepee, které je v zahradě MŠ. Potřebovali jsme tedy vyzkoušet, zda 
by bylo možné se u dílniček ohřát a mít v teepee oheň. Pro oba účely zároveň je ale v teepee malý 
prostor. Oheň se rozdělat podařilo za pomoci březové kůry a pár suchých polínek a když hořící 
dřevo vyschlo a přestaly se z vchodu linout kouřové signály, byl prostor s ohněm velmi příjemný. 
Ovšem na dílničky by se k ohni vešly max. 2-3 děti, aby byla zachována co největší bezpečnost. 
Tedy nyní ve středu vyzkoušíme v teepee 
naopak tvoření bez ohně.

    Do budoucna bych ráda, aby se děti, které 
budou mít zájem, naučily pracovat s noži. 
Osobně mám vyzkoušenou značku Opinel - 
Outdoorový nůž My first Opinel je vhodným 
nožem pro celé věkové spektrum, primárně je 
však díky svému tvaru určen dětem. Ale to je 
plán na jaro. Přes zimu zůstaneme u kladívek, 
pilek, sekery a nebozízku.

MŠ Horní třída
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Jana
Měsíc listopad přinesl proměnlivé podzimní počasí, ale to nás nezaskočilo, a tak jsme se s dětmi 
vydali do Záchranné stanice Pavlov, kde jsme si prohlédli různé druhy sov i jiných dravců 
a seznámili se s prací lidí, kteří se zde o ně s láskou starají. Výlet se opravdu vydařil, děti odjížděly 
nadšené a plné nových poznatků. V průběhu měsíce jsme se v dolní třídě také naučili nové 
podzimní básničky, upekli si svatomartinské rohlíčky a povídali si o tom, jak se žije zvířátkům v lese. 
Konec listopadu pak provázelo rozsvícení vánočního stromu na zahradě mateřské školy.

 Jennifer
  Another month has come and gone. As each week passes, the children are getting more 

and more used to the classroom routine and are all participating much more in the morning 
program. Song singing in English and Czech each day brings a smile to nearly all their faces. 
The start of the month was busy with a trip to Pavlov where the children enjoyed seeing all 
the animals. They also enjoyed the puppet theatre. We then learned all about St. Martin – 
the children in the green classroom are enjoying Art these days so they enjoyed glueing 
Martin’s white horse and fingerpainting the snow. They also enjoyed dressing up as Martin 
and baking the St. Martin biscuits. Practical life activities are still a favourite in the green 
classroom including feeding the fish, cleaning the mirror, washing the dishes and watering 
the plants. We also added a music corner and the children can listen to music or try some 
of the musical instruments. Turning on the Christmas tree lights helped us all start to feel 
Christmasy. Some new activities will be added to the classroom very soon as we start to get 
ready for Christmas and I am busy planning lots of art, baking, songs to bring a Christmas feel 
to the class.

MŠ Dolní třída
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Základní škola Plány na prosinec

Ondřej
V uplynulém měsíci jsme si připomněli svátek 17. listopadu. S dětmi v prvním i druhém trojročí jsme 
si povídali o tom, co to znamenalo a kolik odvahy bylo potřeba, abychom mohli vyjádřit své názory 
a chodit do školy. V matematice jsme se věnovali nejvíce prostředím krychlové stavby, kde jsme 
procvičovali prostorovou geometrii a krokování, kde jsme objevovali záporná čísla a řešili rovnice. 
V listopadu také probíhaly tripartity, kde jsme společně zhodnotili, jak se dětem daří dělat pokroky.

 

 Míša
  V listopadu děti objevily kouzlo deskových her, nejoblíbenější hrou se staly Dostihy a sázky. 

Druhou nejoblíbenější hrou se stalo „dřevěné pexeso“. V průběhu měsíce děti přišly na více 
možností, jak tuto hru hrát. Společně jsme kreslili, vybarvovali a tvořili vlastního pokémona 
z papíru a vlny.

Markéta Bicková
Shrnutí listopadu

Obě trojročí si stále užívají chození na bruslení, kterého se mohou zúčastnit i rodiče samotných žáků. 
Ke konci listopadu dokonce napadl i první sníh, který ale brzy roztál. I tak nás stále doprovází zima, 
která bude snad znovu obohacena o další sněhovou nadílku.

21. 11. jsme měli opět navštívit knihovnu, ale bohužel paní knihovnice na poslední chvíli onemocněla. 
Další termín návštěvy knihovny je v jednání, žáci o besedu nepřijdou.:)

Plány na prosinec

5. 12. se žáci I. i II. trojročí účastní mikulášské nadílky ve školce. Poslední den před vánočními 
prázdninami, tzn. 22. 12. , plánujeme s dětmi uspořádat Vánoce ve škole. Program bude ještě upřesněn.

 Eva Svobodová
  II. trojročí se v prosinci nudit 

nebude. 2. 12. nás čeká návštěva 
KB (Komerční banky v Humpolci) 
a 6. 12. nás čeká návštěva Prahy. 
Děti navštíví Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu ČR, dále 
pak Pražský hrad a také ČNB. 
Budou to dny plné zážitků. 
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Kalendář
prosinec

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

Školka

Škola

 2. 12.  Návštěva zubní ordinace Dovolových
 5. 12.  Mikulášská nadílka v MŠ (1. trojročí ZŠ) 
 6. 12.  Vánoční focení
 14. 12.  Vánoční tvoření a vystoupení dětí v MŠ 
 20. 12.  10h  Divadlo - Včelí medvídci zpívají  
1. 12., 8. 12., 15.1 2., 22. 12.  Bruslení ve Stromovce
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023  Vánoční prázdniny

 2. 12.  KB Humpolec
 5. 12.  Mikulášská nadílka v MŠ + ZŠ 
 6. 12.  ČNB, Poslanecká sněmovna, Parlament, Pražský hrad - 2.troj.     
 6. 12.   Vánoční focení 1. trojročí   
 12. 12.  Vánoční dílna ZŠ (15:00 – 17:00)
 22. 12.  Vánoce ve škole program pro děti
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023  Vánoční prázdniny

 5. 12.   Pečení perníčků
 9. 12.   Linecké cukroví
 12. 12.   Vánoční dílny s rodiči
 
Každý čtvrtek od 14–15 pobyt venku  
při příznivém počasí.

Družina
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Suroviny

 500g  hladké mouky
 160g  moučkového cukru
 70g  másla
 2  vejce
 3 lžíce  medu
 2 lžičky  jedlé sody
3 lžičky  koření do perníku
3 lžičky  kypřícího prášku do perníku
3 lžičky  kakaa
 1  rozšlehané vejce na potření

Postup přípravy

 
Vypracované těsto zabalíme do potravinové 
fólie a dáme odležet do 2. dne. 

Na válu vyválíme těsto 3-5 mm tlusté. 

Pomocí formiček vykrájíme perníčky  
a položíme je na pečící papír.

Plech vložíme do vyhřáté trouby  
a pečeme na 170 stupňů 8-10 minut.

Na polevu vyšleháme 2 bílky s 200 g 
moučkového cukru.

Perníčky  
od Pepíčka


