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CO NÁS ČEKÁ V LEDNU 
 

 

6. 1.  Pozor změna - provoz školky zkrácen do 15 hodin 

13. 1.  Projektový den Nemocnice pro plyšáky 

24. 1.  Návštěva 2. základní školy (budoucí prvňáci ze tříd Zajíců a Medvědů)   

24. 1. Pololetní dostaveníčko u Pejsků a Kočiček (ukázka vzdělávací práce 

s dětmi od 15 hod.) 

25. 1. Pololetní dostaveníčko u Zajíčků a Medvídků (ukázka vzdělávací práce 

s dětmi od 15 hod.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 
Ještě, než začal adventní čas, tak nás  

ve školce navštívil pan bubeník s bubny,  

na které jsme si vyzkoušeli zahrát. Byla to 

veliká legrace a moc se nám to líbilo. Hned 

na začátku prosince jsme si užili divadlo  

„O Budulínkovi“. Hodně jsme si vyprávěli  

o Adventu a o Vánocích. Ve školce jsme měli 

zvláštní advent, užili jsme si například 

smajlíkový, proužkový, ponožkový, nebo 

pyžamový den. Navštívil nás Mikuláš 

s anděly a čerty, kterým jsme zazpívali  

a zatančili. My jsme se také převlékli  

za čertíky a udělali si čertí den.  

Na stromeček jsme si vyrobili vánoční 

ozdoby z papíru. Upekli jsme dokonce i 

vánoční cukroví. Když nám venku napadl sníh, měli jsme z toho velikou radost. Pozorovali 

jsme jeho vlastnosti, dělali s ním různé pokusy, ale nejvíce se nám líbilo to, že můžeme 

chodit bobovat a stavět sněhuláky. A nakonec přišel i Ježíšek a donesl nám krásné dárečky. 

Do školky jsme pozvali i naše rodiny a ukázali jim, co už umíme. Prosinec byl super! 

KOČIČKY 
Poslední měsíc v roce byl u Kočiček plný zážitků. 

Hned začátkem prosince nás přišli navštívit 

Mikuláš, čerti a anděl.  Čertíci zjišťovali, jestli 

jsme byli opravdu celý rok hodní a zanechali nám 

zdravou odměnu. Na oplátku jsme mikulášské 

skupině zatančili čertí taneček, při kterém  

si s námi zatancovali i čerti a poslechli si od nás 

krásnou písničku. Peklíčko jsme ukázali i naší 

včelce Bee bot, a naučili jsme se ji bez problémů 

programovat. Ježíšek nám ve školce zanechal 

vzkaz a dopisy, abychom mu nakreslili, co si 

přejeme pod stromeček. Pilně jsme připravili 

rodičům přáníčka a malý dárek. Stříhali jsme, 

lepili, kreslili tuší, vybarvovali vodovkami, a také 

jsme se učili kreslit fixou obrázky a poté je 

vybarvovat pastelkami. Seznámili jsme se 

s novou knížkou o paní učitelce víle Jasmíně a její 

kouzelné třídě. Poslouchali jsme krátké příběhy  

a snažili se přijít na všechna kouzla, která víla použila. A protože k Vánocům patří voňavé 

cukroví, paní kuchařky nám připravily linecké těsto a my jsme si ho sami vyváleli  

a vykrajovali. Máme velkou radost, co už sami dokážeme. Celý měsíc jsme se také 

připravovali na setkání s našimi maminkami a tatínky a pilně trénovali písničky, tanečky 

a cvičení s Křemílkem a Vochomůrkou. Největší překvapení byla nadílka od Ježíška ve 

školce. Přinesl nám spoustu dárků, se kterými si můžeme hrát, pracovat a tvořit. Ježíšek 

za sebou zanechal bílé stopy a my už se těšíme, až nás navštíví také doma. 
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ZAJÍCI 
Prosinec u Zajíčků byl ve znamení 

Adventu. Těšení na Vánoce a příchod 

Ježíška jsme si většinu měsíce krátili 

čertovskými hrátkami. Na čerty jsme si 

hráli, zpívali jsme o nich, tancovali, 

povídali si a také tvořili výtvarné práce 

s čertovskými tématy. Vyráběli jsme také 

ozdoby na soutěžní stromeček před 

rakovnickou Radnici. Při vyhodnocení 

soutěže O nejkrásněji nazdobený vánoční 

stromeček jsme zazpívali písničku a 

převzali si cenu. Upekli jsme také linecké 

cukroví – pohoštění pro rodiče, kteří nás 

navštívili ve školce. Po celý prosinec a 

také při setkání s rodiči jsme četli knížku 

Ježíšek od Hany Skálové. Dozvěděli jsme 

se mnoho o vánočních tradicích nejen v Česku, ale taky ve Finsku a Británii. Pohádka 

prozradila, že Ježíšek všechno vidí. Po společném zpívání koled jsme se už jen těšili  

na vánoční prázdniny a užívali si úžasné dárky, co byly pod školkovým stromečkem. 

 

MEDVĚDI 
Třída Medvědů se v prosinci moc těšila na 

adventní výzvy v podání tematických dnů. 

Každý den byl jiný a doplněný zábavným 

programem ve třídě. Užili jsme si módní 

přehlídku, čertovské strašení, soutěž  

o nejdelší šálu, závody s klobouky a další. 

Medvědi si během měsíce připomněli 

zvyky a tradice pojící se k Vánocům a 

adventnímu období. Vyzkoušeli si hod 

bačkorou, pouštění lodiček, krájení jablka 

a zároveň výtvarně znázornili symboly 

Vánoc - kapra, stromeček, zvonek, hvězdu 

apod. Jako dáreček pro rodiče jsme  

s Medvídky vymysleli vykrajování 

vánočních symbolů z včelího vosku,  

od pana Cafourka, který nám v listopadu 

povídal o včelách. Tento měsíc nás  

z projektu na rozvoj polytechniky čekala 

milá návštěva, která nám připravila 

program na téma: Ryba, rybka, rybička. 

Dozvěděli jsme se životě u vody a poté si představili i některé ryby-kapra, štiku, sumce, 

okouna atd. Chytali jsme kapříky na magnetových sponkách, skládali rybky ze stavebnic 

nebo z korálků nebo kamínků. Během programu si děti zahrály i pohybovou hru ”Z vody 

do vody”, která je moc bavila.  
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ÚKOL NA MĚSÍC LEDEN 
  

 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.1.2023  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


