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Hned začátkem ledna jsme řešili personální problém. 
Onemecněla nám paní ředitelka Dagmar Pachovská. Paní 
Řehůřková, která nám dosud vypomáhala v zástupech a na 
vycházkách, nám vyšla vstříc a zastoupila práci paní ředitelky v 
přímé práci s dětmi v MŠ. Administrativu za vedení MŠ převzala paní učitelka 
Luňáčková a od února nám bude pomáhat i paní Králíčková, která učila v naší 
školce před tím, než odešla do důchodu. Tento měsíc jsme zvládli celkem bez 
potíží. Dětí se změna nijak nedotkla. Rodiče byli možná trochu překvapeni, že se 
ve školce nepotkávají s paní ředitelkou Pachovskou. Kdo měl zájem, tomu jsme 
situaci ochotně vysvětlili. Jinak je provoz v MŠ stejný jako doposud. 

V lednu nás provázelo téma z ŠVP – BLOK 
5. "Zimní jiskření". Cílem bylo naučit děti všímat 
si změn v přírodě, pochopit význam těchto změn, 
podporovat kladný vztah ke zvířatům ve volné 
přírodě, poznávat tyto zvířátka, pracovat s 
knihou, obrázky, seznámit se se zimními sporty, 
hrami a činnostmi. Pokusy s ledem a sněhem, 
kombinované výtvarné techniky, které 
zachycovaly zimu jako atraktivní roční období a 
mnoho dalších aktivit. 
  

Dne 22. 1. 2020 jsme byli ve Svitavách na filmovém představení 
Pat a Mat – Zimní radovánky. Tento film se nám hodil do právě čerpaného tématu 
a dětem se líbil. Moc se pobavily. 
 Tato zima je velmi chudá na sníh. Využíváme proto každou příležitost ke 
hrám na sněhu a se sněhem. Pouze 2x jsme byli sáňkovat. Děti byly nadšené. 
Nechybělo i stavění sněhuláků. Sníh je velice dobrým stavebním i tvořivým 
materiálem. Škoda, že je ho tak málo. 
 Stále myslíme na paní ředitelku a přejeme jí brzké uzdravení. Jsme s ní v 
telefonickém kontaktu. Snad jí nemoc dovolí, aby se brzy na nás mohla přijet, 
alespoň na chvilku podívat.   

 Závěrem připomínáme, aby jste sledovali aktuální informace především 
na nástěnkách v MŠ.  Když si nebudete něčím jisti nebo nebudete něčemu 
rozumět, nebojte se zeptat. Rádi vám pomůžeme, Děkujeme! 
 


