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programem. Děti ve věku od čtyř let výše absolvovaly lyžařský kurz pod
vedením zkušených a kreativních instruktorů.

ZÁŘÍ 2018
Měsíc září probíhal v duchu adaptací především ve třídě Koťátek, kde
bylo k danému měsíci pro nový školní rok zapsáno celkem 16 dvouletých
dětí.

ŘÍJEN 2018
V říjnu začal krouže. Hrátky s angličtinou“ pod vedením lektorky Hanky
Kotalíkové a pěvecký kroužek s učitelkou hudební školy Monikou
Slabihoudovou.

LISTOPAD 2018
V listopadu byl zahájen plavecký výcvik pro děti od čtyř do šesti let pod
vedením zkušených a kreativních instruktorů.
Divadlo „KOS“ nás navštívilo s představením „O selce Lakomce“.

PROSINEC 2018
„U stromečku“ děti symbolicky rozsvítily lipenský vánoční stromeček, jako
začátek doby adventní, svým vystoupením – stínohrou na píseň Jaromíra
Nohavici „Ježíšek“. 5. prosince navštívil tradičně mateřskou školu
Mikuláš a jeho pomocníci se sladkou nadílkou. 10. prosince děti shlédly
divadelní představení „Čert a Káča“ v městském divadle v Českém
Krumlově. Při té příležitosti si prohlédly betlém na náměstí a adventní
výzdobu při procházce městem.
Děti se zapojily do projektu „Ježíškova vnoučata“ a babičky a dědečky
jistě potěšila jejich nápaditá vánoční přáníčka. 19. prosince přiletěl do
naší školky Ježíšek s bohatou nadílkou. Děti se na tento slavnostní den
svědomitě připravovaly pečením cukroví a výzdobou celé školky. Den
předem nezapomněly obdarovat nadílkou ani zvířátka v lese.

LEDEN 2019
Již druhým rokem děti
absolvovaly
Tříkrálovou
sbírku
s korunami králů na
základě staré lidové
tradice, výtěžek této
charitativní sbírky pod
záštitou
Charity
Česká republika bude
jako v předchozím
roce předán Sárince
Kortišové. Skupinka
dětí, která nepodlehla
lednové
epidemii
neštovic, navštívila frymburský aktivity park „Kubík“ s možností jízdy na
pásu zdarma, zázemí po pobytu venku nám poskytl volnočasový spolek
FČAS.

ÚNOR 2019
Únor byl v druhé polovině věnován tradici Masopustu, děti si například
vyzkoušely výrobu masopustních koláčků a věnečků.

BŘEZEN 2019
V březnu se děti postaraly o zábavu lipenským spoluobčanům, když
procházely v maskách v masopustním průvodu. Absolvovaly Rytmickou
show, která do školky přijela s opravdu ojedinělým interaktivním

DUBEN 2019
Celý duben byl věnován přípravě budoucích prvňáčků k zápisu do 1. třídy
základní školy, byli pozváni na ukázkovou vyučovací hodinu a mohli
navštívit základní školu a leccos se o své brzké budoucnosti dovědět
v rámci Dne otevřených dveří. Zavítalo k nám divadlo „KOS“
s představením „Zajíčku, slepičko, čípak je to vajíčko?“ Děti vyráběly
dekorace k blížící se tradici Velikonocům. Čarodějnický den dětem
nazdobeným interiérem, kostýmy, atmosférou a připravenými aktivitami
přiblížil další českou lidovou tradici.

KVĚTEN 2019
Děti vyráběly pro své budoucí kamarády malé dárečky k zápisu. Divadlo
„Divoloď“ nám přivezlo pohádku „Červená Karkulka“. Děti navštívily
„Království lesa“ a dostatečně si užily všech herních prvků a nabízených
aktivit.

ČERVEN 2019
Začátkem června si děti i jejich blízcí užili fotografování s naší dvorní
fotografkou Adélou. Navštívila nás naše partnerská školka ze Starého
Heršláku a děti měly možnost upevnit svá nově vznikající přátelství
v prostorách školky a v „Království lesa“. Krásné počasí se přímo
nabízelo k několika návštěvám lipenské pláže či návštěvě dětského hřiště
„Modrá loď“. Děti ze třídy Rysíků vyrazily v námořnických a pirátských
barvách na výlet na raftech z Vyššího Brodu do Rožmberka v čele
s kapitánem Honzou Veberem. Cestou si užívaly vodních radovánek,
zpívání s kytarou a hledání suchozemského pokladu. Pro děti z mateřské
školy, jejich rodiče a blízké byla uspořádána „Červnová slavnost“ na
fotbalovém hřišti se sportovními aktivitami, tvůrčími dílničkami,
občerstvením, opékáním buřtíků a regulovaným vodním osvěžením☺
S budoucími prvňáčky jsme se důstojně rozloučili „Pasováním
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předškoláčků“ s divadlem „KOS“ a dokonalým občerstvením u Honzy
Fatury na Slupečné.

A CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE?

ČERVENEC 2019
Děti po zásluze už jen odpočívaly a absolvovaly výlet do Frymburku, kde
se nasvačily a pohrály ve volnočasovém spolku FČAS, projely se na
převozu a navštívily dětské hřiště.

SRPEN 2019
Děti ze třídy Rysíků vystoupily na podiu v Biogarten v rakouském AigenSchlaglu s představením “Příběh svatého Václava“ v rámci konference
turismu.

PODĚKOVÁNÍ
❖ společnosti „Lipensko s.r.o.“ za úžasnou příležitost vystoupení
v Biogarten
❖ společnosti „Lipno Servis s.r.o.“ za plavecký a lyžařský kurz a
mnohé jiné sponzorské akce, jmenovitě pak panu Faloutovi za
stálé nabídky a zprostředkování návštěv „Království lesa“
včetně zajištění dopravy tam i zpět
❖ lipenskému spolku „Lipen“ za utužování lidových tradic
v podobě návštěvy Mikuláše a jeho pomocníků apod.
❖ rekreačnímu areálu „Lipno Lake Resort“ jmenovitě Lubošovi
Krejzovi za možnost navštěvovat dětské hřiště „Modrá loď“
❖ všem rodičům, kteří nám celý školní rok úžasně pomáhali a
podporovali nás, jak v celém chodu mateřské školky, tak i při
mimořádných akcích, vystoupeních a výletech, i za několik
kilogramů nahoře v podobě sladkých „úplatků“☺
❖ paní Radce Kubátové, její mamince paní Galové, paní Martě
Gregorové a paní Marii Horváthové za skvělé každoroční
masopustní koláčky a občerstvení při Tříkrálové sbírce a
Masopustním průvodu
❖ frymburskému aktivity parku „Kubík“ a volnočasovému spolku
FČAS
❖ Půjčovně lodí a raftů - Putzer Petr a celé vodní partě v čele
s kapitánem Honzou Veberem
❖ panu Macákovi a jeho statným mužům z obce, jmenovitě
Robertovi Stýblovi, Petrovi Stýblovi, Petrovi Cvachovi, Jardovi
Pokornému a Romanovi Kuřilovi, za celoroční ochotnou pomoc
při montážích, odvozech a jiných technických záležitostech, na
které svou fyzickou konstitucí nedosáhneme☺
❖ Monice Slabihoudové za hudební kulisu našich vystoupení
❖ plaveckým a lyžařským instruktorům za trpělivost a kreativitu
❖ našim dvorním divadelníkům a fotografce
❖ lipenskému fotbalovému klubu za zapůjčení hřiště k „Červnové
slavnosti“
❖ Honzovi Faturovi za skvělé zázemí a občerstvení při akci
„Pasování předškoláčků“
❖ celé naší velké partě, která se podílí na chodu lipenské
mateřské a základní školy v čele s kapitánkou Martinou
Vallovou, která nás všechny svou empatií a profesionalitou
podporuje a ukazuje nám správný směr☺
❖ a samozřejmě všem, kteří nám, jakkoliv pomohli vykouzlit svou
pomocí a ochotou úsměv na dětských tvářích☺
Za kolektiv mateřské školy Markéta Baldová.
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PLANETÁRIUM
25. 11. jsem se se svými spolužáky ze 4. a 5. ročníku zúčastnil výletu do
českobudějovického planetária. Měli jsme tam velmi zajímavý program o
všech planetách naší sluneční soustavy. Nejdřív jsme byli v kinosálu a
potom jsme šli do planetária. Mně se víc líbil ten kinosál. Výlet jsme
ukončili nakupováním suvenýrů. Moc jsme si to užili a bylo to super!
Rosťa M.

SPANÍ VE ŠKOLE
Ve čtvrtek 24.10. jsme spali ve
škole. Bylo to super. Každý přinesl
nějakou sladkost. Spaní ve škole
vyšlo přesně na moje narozeniny.
Přinesla jsem na spaní diskokouli,
a bylo to jak na pravý párty.
S holkama jsme přemýšlely, jestli
stezka odvahy bude strašidelná.
No a taky byla ☺. Když už bylo
pozdě večer, tak jsme šli na
stezku odvahy. Paní učitelce se to
moc povedlo. Když stezka odvahy
skončila, tak jsme si pustili
pohádky a pak už jsme šli do spacáků. Prostě nezapomenutelnej zážitek.
Sofi B.

DIVADÉLKO KOS
Divadélko Kos bylo vtipné i trochu
nesmyslné. Zúčastnila se toho celá
škola a předškoláci. Bylo to o panu
Léčím Rád. Pan Léčím Rád léčil
všelijaké nemoci. O uplakané
holčičce a Kryštofovi a ten si nikdy
neuklízel pokojíček.

HALLOWEEN
31.10. jsme šli spát do školy. Byl to
super večer, všichni jsme se moc
bavili. Měli jsme stezku odvahy,
všichni jsme se báli, že to bude moc
strašidelné, ale spíš to byla sranda.
Dělali jsme super věci. Sahali jsme
do slizu a vydlabávali jsme dýně a
pak jsme měli diskotéku a malovali
jsme si na obličeje.
Jenda D.

