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CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU 
 

 

10.11. Medvědi - logopedie s Lenkou  

11.11. Svatomartinský projektový den, prosíme, dejte dětem  

              bílé oblečení  

12.11. Pohádka O pejskovi a kočičce  

16.11. Medvědi – návštěva knihovny 

17.11. Státní svátek - MŠ uzavřena  

18.11. Zajíci – návštěva knihovny 

26.11. Přineste si zvoneček, rozsvítíme stromeček - ADVENTNÍ  

              STEZKA PRO DĚTI A RODIČE 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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DOPOLEDNÍ AKCE PRO VŠECHNY DĚTI 
↓↓↓ 
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OKÉNKA TŘÍD 
 
PEJSKOVÉ 

Říjen byl pro Pejsky měsícem, kdy už 
dobře znají prostředí své třídy i 
školky, a mohli se tak seznamovat 
s tím, co se děje v podzimní přírodě.  
Poznávali podzimní 
plody – ovoce i zeleninu, a tuto 
tématiku využili i při 
výtvarném tvoření – kreslili suchými 
křídami, muchlali papír, malovali 
jablíčka, stříhali, trhali papír 
a poskládali hruškovou mozaiku.  
Naučili se také několik nových 
písniček – „Maluje sluníčko, červené 
jablíčko“ a básniček – „Kutálí se 
brambora“. Tuto básničku jsme také 
ukázali rodičům při Bramborovém 
dni na školní zahradě, kde jsme si                                                                                                      
společně s rodiči vyrobili skřítka 
Bramboráčka.   

                                                                                                                                                                                                                        
KOČIČKY 

Měsíc říjen byl zaměřený na 
poznávání podzimních plodin, 
ochutnávání ovoce a 
zeleniny. Z domova jsme 
si přinesli různé druhy plodin, a tak 
jsme si ověřili, že nová 
aplikace „Naše MŠ“ pro rodiče 
funguje na jedničku. Společně 
jsme se učili poznávat, co kde roste a 
rozlišovat od sebe ovoce a zeleninu. 
Plody jsme poznávali také pomocí 
Kimových her. Učili jsme se určovat 
barvy, tvary a velikosti. Při 
výtvarném tvoření jsme se 
zdokonalovali v trhání, mačkání a 
stříhání papíru, seznámili se také 
s různými výtvarným technikami.  
Při procházkách jsme si všímali 
změn počasí, poznávali stromy, 
sbírali přírodniny, které jsme 
pak využili k výrobě skřítka 

Bramboráčka o Bramborový 
den. Společně jsme také prožili novou zkušenost, a to s výrobou papíru a cihel, kdy 
jsme poznali nejen historii těchto řemesel, ale také si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se 
takový papír nebo cihla vyráběli.  
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ZAJÍCI 
V měsíci říjnu si třída Zajíčků užívala krásné 
podzimní počasí. Procházky byly zalité 
sluncem a měli jsme tak možnost pozorovat 
měnící se přírodu, která byla již v krásných 
podzimních barvách.  Těmi jsme se nechali 
inspirovat při výtvarných činnostech, 
kterých bylo v tomto měsíci mnoho a děti tak 
měly možnost dát prostor své kreativitě a 
vnímat krásu přírody. Prostory šatny a třídy 
byly nazdobeny západy slunce, podzimní 
listí, plody, stromy ale i zvířata, se kterými se 
v této době mohou setkat. Připomněli jsme si 
typické projevy a znaky podzimního období, 
zpracování ovoce a zeleniny, kterou jsme 
sklidili na zahradách a polích, věnovali jsme 
se houbaření a svátkům v tomto období.   
Děti měly možnost si i s rodiči 
užít tematický „Bramborový den“ a společně 
vyrobit postavu z brambor a dalších 
přírodních materiálů. Vestibul školy byl plný 
krásných výrobků, které si děti mohly odnést 
domů. Ve třídě Zajíčků se dále konal 

„Hopíkův cirkus“, kdy jsme děti vítali v maskách zvířat. Den byl plný zábavného tvoření a 
soutěží. Poté Halloweenský den, kdy jsme si připomněli podzimní svátky a tradice jako 
Halloween a Dušičky. Tyto dny si děti velmi užily a bylo to příjemné zpestření. Velké 
poděkování patří i rodičům, kteří s námi spolupracovali.  
 
MEDVĚDI 

Říjen byl super! Po dlouhé době 
se nám, Medvědům a několika 
Zajíčkům, podařilo vyjet na 
školní výlet. Autobus nás odvezl 
do pražské Troje a navštívili jsme 
pražskou Zoologickou 
zahradu. Volná vstupenka byla 
odměnou za adopci dvou 
zvířátek. Protože nám vyšlo i 
počasí, užili jsme si v ZOO krásný 
den.  Ve školce nás navštívila také 
Lenka se 
svou Logochvilkou.  Pracovali 
jsme s tématy: roční období, 
počasí a babí léto. Povídali jsme si 
o přírodě, pozorovali ji, sbírali 
přírodniny, učili se novým věcem 

a těšili se na Bramborový den. Ten jsme si užili i s rodiči. Na zahájení jsme se blýskli 
s básničkou a písničkou a pak se pustili do vyrábění skřítků Bramboráčků. 
Ke konci měsíce jsme se naučili zdramatizovat pohádku Zvířátka pod 
hříbkem a pozvali jsme na naše divadelní představení Pejsky i Kočičky. 
Protože se nám pohádka povedla, všichni nám zatleskali. Na konci měsíce 
jsme navštívili Muzeum TGM. A pro všechny jsme také vyrobili Lexikon 
pohádkových a kouzelných hub, který najdete pod QR kódem.  
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ÚKOL NA MĚSÍC LISTOPAD 
Podzimní počasí je plné silného větru, který vynese do vzduchu nejednoho draka.   
Obtáhni drakovi předkreslené mašle a zbylé dokresli, aby se mu dobře lítalo.     

               Můžeš mu udělat i obličej a vybarvit jej. 

 
Jméno:.........................................................................................................Třída:.................................................... 

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 30.11.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


