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CO NÁS ČEKÁ V LEDNU 
 

24.1. Medvědi – logochvilka s Lenkou  
 
25.1. Zajíci – projektový den s Malou technickou univerzitou –  
           Stavitel města  
 
26.1. Medvědi – projektový den s Malou technickou univerzitou –  
           Malý architekt  
 

 

 
 

 
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

 
Vážení rodiče, v lednu jste byli zvyklí navštěvovat naše Pololetní 
dostaveníčko, ukázku vzdělávací práce s dětmi přímo ve třídě. 
Bohužel už podruhé toto společné setkání ve třídě z preventivních 
důvodů organizovat nebudeme. Nabízíme Vám však možnost 
individuálních konzultací prospívání dětí. Ve druhé polovině ledna 
nabídnou třídní učitelky termíny, Vaše účast bude dobrovolná. 
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 

Pejskové v prosinci zažili spoustu 
zábavy. V rámci adventních dní plnili 
úkoly, ale také vyráběli dárečky, které 
si navzájem vyměňovali. Školku 
navštívil Mikuláš, anděl a čert a 
přinesli zdravé dobroty. Rodičům 
Pejskové vyrobili krásné přání a 
pomocí ubrouskové techniky 
ozdobičku na stromeček. Naučili se 
vánoční básničky, písničky ale i 
tanečky.  Na náměstí si prohlédli 
krásný vánoční strom a betlém, u 
kterého se vyfotili a zazpívali 
písničku. Třída Medvídků se zapojila 
do soutěže o nejhezčí vánoční 
stromeček. Pejskům se stromeček 
moc líbil a 
společně si 

přáli, ať naše školka soutěž vyhraje. Velkým překvapením byla 
návštěva Ježíška. Když si Pejskové zdobili šatnu, najednou něco 
zazvonilo ve třídě. Nevěděli, co tam zvoní, a tak se šli opatrně 
podívat. Na koberci uviděli sněžné stopy, otevřené dveře ven na 
zahradu a hlavně – dárečky pod stromečkem. Pejskové byli nadšení 
a skákali radostí. 
                                                                                                                                                                                                      
KOČIČKY 

Nastal adventní čas a s ním přišly  
i každodenní výzvy, které jsme si každý 
den moc užívali. Velmi se nám líbil 
čertovský den, protože jsme se převlékli 
za čerty, a navíc nás poctil svou 
návštěvou Mikuláš.  
Naštěstí nás čerti neodnesli do pekla,  
a za připravenou písničku  
s tanečkem jsme dostali balíček plný 
dobrot. Během nadcházejících dnů 
jsme si ozdobili ve třídě stromeček, psali 
Ježíškovi dopis, zpívali vánoční písničky 
a koledy, tančili, tvořili dárečky a 
přání. Také jsme – jako překvapení pro 
rodiče a kamarády – natočili vánoční 
video, kde máme všechny zážitky 
zdokumentované. Ve třídě jsme si 
vyzkoušeli některé vánoční zvyky  
a tradice.   
A velkým překvapením 
bylo spousta nových 
hraček pod stromečkem.  
Ježíšku, děkujeme!  
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ZAJÍCI 
Prosinec se nesl v duchu Vánoc. Na začátku měsíce 
Zajíčkové psali dopisy Ježíškovi a chystali se na 
příchod Mikuláše. V den D se někteří z nás báli, že je 
odnese čert, ale nakonec vše dobře dopadlo a za 
malou úplatu, básničku či písničku, je 
anděl zachránil. Adventní období se nám 
zpestřilo tematickými dny, které si Zajíci s velkou 
porcí zábavy užili. Ve třídě se hodně vyrábělo, 
malovalo, zpívalo a tancovalo. Během pobytů 
venku jsme navštívili dvě výstavy. První byla  
v Roubence, kde byla spousta vánočních ozdob  
a přání. Druhou pak byla výstava v Galerii Samson, 
která byla plná drobných vánočních dekorací, ale  
i vánočních dárků. Zajíčkové si během 
procházek stihli prohlédnout vánoční strom  
na náměstí s dřevěným betlémem, 
nazdobené školkové stromečky do soutěže  
“O nejkrásnější stromeček” a při napadnutí prvního 
sněhu si uspořádali pořádnou koulovačku. 
Společně se pak zapojili do projektu “Krabice  

od bot”, který má za cíl potěšit děti z chudších 
rodin. Samozřejmě nezapomněli ani na vánoční tradice, zvyky a pověry. 
Vyzkoušeli si například pouštění lodiček, krájení jablíčka, hod 
střevícem a ozdobili si ve třídě společně stromeček. Posledním překvápkem 
byl příchod Ježíška, který přinesl mnoho krásných dárečků v podobě knih, 
didaktických her a nákrčníků pro všechny děti. Vše můžete vidět v našem 
videu.   
 
MEDVĚDI 

Prosinec = Vánoce. Už na konci 
listopadu jsme rozsvítili stromeček, 
potom se těšili na čerta a Mikuláše. Čert 
nikoho neodnesl, bohužel skoro nikdo 
do školky kvůli karanténě přijít 
nesměl. Nadílku jsme ale dostali. 
Advent jsme strávili hlavně tvořivými 
činnostmi. Vyráběli jsme lesklá vánoční 
přáníčka, dáreček pro rodiče, různé 
dekorace a malovali krásné obrázky. 
Navštívili jsme také úžasnou výstavu 
v Roubence, kde byla spousta krásných 
dárečků a vánočních ozdob. Prohlídli 
jsme si vánoční strom a betlém  
na náměstí. Pilně jsme pracovali  
a vyrobili ozdoby pro stromek do 
soutěže Města Rakovníka  
„O nejkrásněji ozdobený vánoční 
stromeček“. První místo jsme sice 
nevyhráli, ale stejně se nám nejvíce líbil 
ten náš! A taky 
k nám přišel Ježíšek. 
Vypadalo to, že už 
ani nepřijde, 

protože občas nedodržujeme pravidla, ale nakonec jsme i my, Medvědi, krásné 
dárečky do školky pod stromečkem našli. A jako překvapení pro rodiče jsme 
také natočili vánoční video.  
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ÚKOL NA MĚSÍC LEDEN 
Vánoce utekly jako voda, ale určitě na ně rád/a vzpomínáš. Nakresli obrázek   
vánočního dárku, který ti udělal největší radost. 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 28.1.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


