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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI LISTOPADU 
 

• 1.11.  Čas pro rodiče s Helenou Vlčkovou 

• 8.11.  Medvědi – Návštěva dětské knihovny, program Roční období 

• 11.11. Projektový den – Svatý Martin (dopoledne) 

• 17.11. Státní svátek – MŠ uzavřena 

• 22.11. Rozsvícení stromku na školní zahradě od 16,15 hod 

• 23.11  Medvědi – projektový den Cesta medu na stůl 

• 24.11. Prima vizus – vyšetření zraku u objednaných dětí 

• 30.11. Školkové divadlení O Budulínkovi 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DRAKIÁDA – ŘÍJEN 2022 

Děkujeme všem dětem i jejich rodinám, že se s námi zapojili do akce  
a společně jsme si užili krásné podzimní odpoledne – více na odkazu: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ 
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ A NA 
VAŠE VÝROBKY PRO 
VÁNOČNÍ JARMARK  
(DO 21. 11.) 
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 
My děti ze třídy Pejsků jsme si rychle zvykly 
na nové prostředí a společně jsme se všichni 
skamarádili. Naučili jsme se správně chodit 
ve dvojicích, a tak už vyrážíme na delší 
procházky, a poznáváme blízké okolí. Rádi 
chodíme krmit kačenky do Rakovnického 
potoka. Moc rádi zpíváme, a proto jsme se 
naučili spoustu nových písniček. Vydali jsme 
se do říše pohádek. V naší třídě nás 
navštívila Červená Karkulka, Jeníček  
s Mařenkou, a dokonce i Tři prasátka.  
S Červenou Karkulkou jsme se vydali na 
tajuplnou výpravu do lesa za babičkou,  
s Jeníčkem a Mařenkou jsme si postavili 
velikou perníkovou chaloupku a Tři 
prasátka nám přišla zahrát pohádku  
v podání paní učitelek. Poznávali jsme nové roční období – podzim. Hodně jsme si hráli  
s jablíčky, z kterých jsme vyrobili jablečný kompot a také jsme je usušily na křížaly. 
Navštívil nás také dědeček s babičkou, kterým jsme pomohli spočítat a rozdělit jablíčka  
a oni nás za odměnu naučili krásnou písničku právě o jablíčkách. Na naší zahrádce jsme si 
posbírali kaštany, ze kterých jsme skládali podzimní obrázky. Vyprávěli jsme si také  
o babím létu a zahráli jsme si i na pavoučky, když jsme vyráběli svoji pavučinku. Poznávali 
jsme i různé houby, které jsme si nakonec i namalovali. 
 
 
KOČIČKY 
Říjen začal pro Kočičky polodenním 
výletem. Na první pěší výšlap jsme se 
vydali po cyklostezce ke Třem 
borovičkám. Celou cestu jsme 
pozorovali barevnou podzimní 
přírodu, povídali si o tom, co všechno 
a jak se v přírodě na podzim mění. Na 
pozorování jsme si s sebou vzali lupy 
a sledovali houby, listy, rostliny. 
Využili jsme i tablety a zkoušeli jsme 
fotit nejenom krásy přírody, ale  
i sebe. Ve všem nám při tom pomáhal 
náš třídní maskot kocourek 
Modroočko, kterého jsme na výlet 
vzali s sebou. A podzimní příroda bylo naše téma i nadále. Povídali jsme si o tom, co je 
babí léto, o pavoučcích, houbách, stromech, o tom, co vše lze zažít a spatřit v lese. 
Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o ptácích a naučili se poznávat ptáky, kteří na podzim 
odlétají za teplem, a už víme proč. Do parku jsme chodili sbírat kaštany, které jsme využili 
i při cvičení a nakreslili jsme si panáčka Kaštánka. A protože podzim je ve znamení 
podzimních plodů a jablíček, upekli jsme, a nejen pro sebe, výborný štrůdl a jablíčka jsme 
i sušili na křížaly. Celou dobu jsme samozřejmě nezapomněli cvičit, zpívat a hrát si. 
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ZAJÍCI 
Měsíc říjen u Zajíčků utekl velice rychle, 

přesto byl velmi bohatý a pestrý stejně 

jako barva podzimní krajiny. Podzimní 

přírody jsme si užili na společném výletu 

s Medvědy v Křivoklátu. Zatímco 

Medvědi měli připravený program  

ve vzdělávacím středisku Lesů ČR, my 

jsme prošli stezku okolo Křivoklátu  

5 kilometrů dlouhou – z Amalína přes 

vyhlídku Paraplíčko k hradu, po obědě  

a hrátkách na hřišti zpět do školky. Změn 

v podzimní přírodě jsme si všímali i při 

každodenních vycházkách, kdy jsme poznávali a sbírali různé plody. Plody podzimu bylo 

další třídní téma, které bylo hodně pestré. Kromě poznávání druhů ovoce, zeleniny  

a ochutnávek, jsme si sami zkusili vytvořit, upéct i uvařit dobroty z jablek. 

Také jsme tvořili drobné dárky na Vánoční jarmark, který nás za měsíc čeká. 

Podzim nás inspiroval i v našem povídání, zpívání a tvoření. Více uvidíte na 
našem videu.  

 
MEDVĚDI 
Říjen byl ve třídě Medvědů dosti pestrý na projektové 

dny, akce a činnosti. Medvědi se vydali v letošním roce 

na svůj druhý výlet, který se tentokrát uskutečnil na 

Křivoklátě. Čekal je naučný program ve vzdělávacím 

středisku Lesů ČR, kde si prohlédli expozici s názvem 

– Zahrajeme si v lese. Seznámili se s životem v lese 

a s prací lesníka zábavnou formou zaměřenou  

na smyslové vnímání dítěte, objevování, poznávání 

přírody, hry a dobrodružství. Nechyběla ani 

procházka po křivoklátských lesích, kde jsme 

navštívili dětské hřiště. Dalším zajímavým bodem 

byla návštěva lektorky z Malé technické univerzity. 

Minulý rok jsme se dozvěděli o práci architekta a nyní 

nás čekal stavitel města. Medvědi rozpoznávali druhy 

staveb ve městě a pověděli si jejich využití. Vyzkoušeli 

si roli kartografa, práci s mapou města a vyzkoušeli si vytvořit kartografickou mapu, do 

které zakreslovaly nabízené budovy. V rámci projektu polytechnického vzdělávání 

proběhl pro medvědy program s názvem – Hry a pozorování ve školní zahradě. V první 

části dne se seznámili a upevňovali znalosti o základních druhů ptáků, kteří se nejčastěji 

vyskytují v našich zahradách a parcích. Získali nové poznatky o zvyklostech jejich života, 

nárocích na potravu, způsobu hnízdění a vymezování hranic teritoria.  

V druhé části na nás čekala konstrukce s pomocí lektora – hnízdní budky pro sýkory, 

krmítka pro ptáky a hmyzího hotelu. Bylo to velice pěkné a děti tyto aktivity velmi bavily. 

Na konci měsíce jsme se s Medvědy vydali do Rabasovi galerie, kde jsme zhlédli Členskou 

výstavu a výstavu obrazů od Vendy Truhlářové, jednalo se o obrazy vytvořené kresbou 

či grafikou. Další den jsme zamířili i do galerie SAMSON Cafeé na výstavu "Fotografie 
ptáků“. S dětmi jsme si připomněli povolání jako sochař, malíř, fotograf.    
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ÚKOL NA MĚSÍC LISTOPAD   
 

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

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


