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CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU
2.10. a 9.10. od 12 hodin - volby v 1. třídě – prosíme rodiče Pejsků, aby odnesli veškeré
osobní věci dětí na víkend domů
7.10. Zajíci a Medvědi – Hoblinková dílnička – polytechnický vzdělávací program, hrazeno
z projektu Ten dělá to a ten zas tohle, podpořeného Městem Rakovník a Radou rodičů
9.10. Medvědi – Logochvilka s Lenkou (projekt MAP Rakovnicko) ???
14.10. Mobilní planetárium – pro všechny děti – hrazeno Radou rodičů
19.10. Fotografování školních tříd na školní zahradě ???
22.10. Beseda o školní zralosti s Mgr. Helenou Vlčkovou– viz plakát
28.10. státní svátek – MŠ uzavřena
29.10. – 30.10. Školní podzimní prázdniny – prosíme, informujte třídní učitelky o docházce
Vašich dětí

________________________________________________________________

V září proběhla schůzka Rady rodičů – zápis je k dispozici na nástěnkách v šatně.
Připomínáme úhradu členských příspěvků na školní rok 2020/2021
na účet číslo 259 636 382/ 0300.
Částku 700,-Kč prosíme uhradit do konce října.
Do poznámky nezapomeňte uvést celé jméno Vašeho dítěte pro identifikaci platby.
Děkujeme.
___________________________________________________________________________

Umíte správně telefonovat?
Děti ze Zajíčků formulovaly pravidla pro správný telefonický rozhovor a společně s několika
Medvídky vytvořily v době odpoledních vzdělávacích činností krátké instruktážní video.
Najdete pod QR kódem!
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OKÉNKO
PEJSKOVÉ
U pejsků v září bylo “ veselo”. Děti se
seznamovaly se školkou, s novými
kamarády, s paní učitelkami. Z počátku
bylo i par slziček, ale to už jsme překonali.
Také poznali školní zahradu, moc se jim
líbí hry na písku, panenky, zahradní
houpadla. Ale nejvíce děti baví běhat do
kopce, z kopce. Ve třídě už se děti
seznámily s barvami, vymalovaly si
pejsky, naučily se malovat sluníčko a
společně namalovaly školku. Také je
bavila práce s modelínou a vznikla krásná
červená jablíčka. Naučily se i nové
písničky, básnicky, říkanky a také taneček
Sloník Toník. A protože celý rok nás
provází řemesla a povolání, tak už víme, že
ve školce se o nás starají paní učitelky a
paní školnice nám pomáhají, aby bylo ve
školce čisto a útulně.

KOČIČKY
V Kočičkách jsme se v průběhu měsíce září
začali seznamovat s tématem školního
roku. “Ten dělá to a ten zase tohle”. Ze
začátku se děti opět adaptovaly a
objevovaly nové hračky a pomůcky ve třídě
Kočiček. Také jsme ve třídě kočiček
přivítali novou paní učitelku, Lenku
Milerovou. První týden měly děti možnost
si projít školku a seznámit se s prostory
školy. Např. kuchyní, třídami, ředitelnou
atd. Zároveň jsme si představili povolání
zaměstnanců školy a děti dostaly možnost
si vyzkoušet ve třídě roli učitelky/učitele. V
druhém týdnu nám děti představovaly svoji
rodinu. S dětmi jsme se zaměřily především
na členy rodiny, bydlení, zvířata a další. Při
tomto tématu pracovaly děti se svými
portfolii a následně malovaly členy rodiny.
Poté následoval týden s tématikou
zahradnictví, kde jsme si rovnou vyzkoušeli roli zahradníka a společnými silami vypleli školní
pískoviště. Děti společně zalily bylinky a květiny na školní zahradě a pomohly i s úklidem šišek. Při
pobytu venku děti pozorovaly změny počasí, přírody a následně jsme společně přivítali podzim a
vyrazily s dětmi na sběr kaštanů a žaludů.
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ZAJÍČKOVÉ
Zajíčkové se po prázdninách setkali
v nové třídě a společně vytvořili
pravidla chování. V září se také
seznámili s profesemi, které jsou nutné
pro mateřskou školu. Dozvěděli se, co
všechno dělají paní učitelky, tety
školnice i paní kuchařky. Věnovali se
také mezinárodnímu projektu Halooo!,
kde spolupracují s dětmi z Prahy,
Bratislavy a Gyňova a společně se učí
telefonovat. Pro začátek se seznámili se
starým telefonem, hráli si na opravdové
telefonování a povídaly si o pravidlech
a hlasováním vybíraly logo projektu.
Na konci měsíce navštívili Zajíci
truhlárnu pana Kunce v Přílepích, kde
viděli práci se dřevem, truhlářské stroje
a vyzkoušeli si zatloukat hřebíky nebo
používat šoubovák. 😊

MEDVĚDI
Co se dělo v září u Medvědů?
Pro většinu z nás je to poslední rok, který
budeme trávit ve školce. V naší třídě jsme
přivítali dva nové kamarády a seznámili
se více s paní učitelkou Janou. Téma
školního roku „Ten dělá to a ten zas
tohle“ je moc fajn, a hned od prvního dne
nás začalo provázet našimi aktivitami –
například známe všechna povolání, se
kterými se v mateřské škole denně
setkáváme – učitelka, uklízečka,
školnice, kuchařka. Také víme, že naši
školku stavěli zedníci, pokrývači. Září a
konec léta jsme využili k návštěvě
botanické zahrady, kde jsme poznali
různé květiny, stromy. Také jsem viděly,
jak je potřeba o zahradu pečovat. Součástí
návštěvy bylo i popovídání s Jiřím
Cafourkem o včelách a jejich užitečnosti.
Borderka Ejty s paničkou Romanou nám
zpestřili jedno dopoledne ukázkou nejen poslušnosti, ale také různých psích her. Na konci září jsme se
ještě vydali na celodenní výlet na „Vršky“, kde jsme poznali život některých domácích a hospodářských
zvířat.
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ÚKOL NA MĚSÍC ŘÍJEN
Přišel podzim a začíná padat listí ze stromů. Najdi stejné listy a spoj je
rovnou čarou. Dvojice vybarvi stejnou barvou.

Jméno:.........................................................................Třída:................................
Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 30.10. Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

