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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 
 

3.12.  Mikulášská nadílka  

8.12.  Seminář MAP pro pedagogy – možné organizační  

            změny ve třídě Medvědů a Zajíců  

10. 12. - 15. 12.  

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční 

stromeček“  

Internetové hlasování v soutěži Města Rakovníka – letos 

připraven třídou Medvědů – děkujeme za Vaše hlasy  

15.12.  Logochvilka s Lenkou – Medvědi 

23.12.  Provoz školy zkrácen do 12,30  

 

27. - 31. 12. Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena  

3. 1. 2022 se na Vás již těšíme ve školce  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ZAPOJTE SE S NÁMI DO ADVENTNÍHO ŠÍLENSTVÍ!  
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OKÉNKA TŘÍD 
 
 
 

 
Všichni (nejen děti) jsme si užili 

pohádku O pejskovi a kočičce, 
 jak pekli dort 

 
 
 
 
 

PEJSKOVÉ 

Měsíc listopad byl plný akcí. Nejdříve jsme si 
užili Halloweenský den, při kterém jsme si 
zatancovali, uvařili kouzelný recept dle 
starého pergamenu, vydlabali dýni, zasoutěžili 
si.  
Dozvěděli jsme se nové poznatky  
o počasí, vyzkoušeli si vyrobit vítr  
a rozhýbat větrník, vybarvovali draka, zpívali 
písničky o počasí a vyrobili mapu s různými 
druhy počasí.  
Také jsme oslavili svátek svatého Martina. 
Společnými silami jsme ozdobili hlavu koně  
a sešli se společně s ostatními třídami  
na zahrádce, kde jsme si zazpívali písničku  
a představili své výrobky.  
Na konci listopadu jsme společně s rodiči 
rozsvítili vánoční stromeček na zahradě školky 
a moc se nám to všem líbilo.                                                                                                                                                                                                                         

 

KOČIČKY 
 
Začátek listopadu jsme si užili v kostýmech v duchu 
Halloweenu, vydlabali jsem obrovskou dýni, užili jsme si 
přehlídku kostýmů, diskotéku a také jsme si uvařili 
kouzelný lektvar,  
Na školní zahradě nás potom ještě čekaly soutěže  
a různé pokusy s vytvořením barevné lávy a lektvarů.  
V průběhu celého měsíce jsme poznávali změny 
v přírodě charakteristické pro podzim, povídali a hráli si 
a tvořili na téma počasí. K tomu patřilo také povídání, 
zpívání a výtvarné tvoření na téma svatého Martina, 
jehož svátek jsem poté oslavili Bílým dnem. 
Nezapomněli jsme ani na povídání a zpívání o zvířátkách, 
o tom, jak se na zimu připravují.  
Konec listopadu byl již ve znamení adventu, a my si tak 
společně s rodiči užili adventní stezku a společně 
rozsvítili vánoční strom na naší školní zahradě. Poté už 
jsme se těšili na čertíky. 
  



 Kvítek – školní časopis Mateřské školy V Lukách 
 

 
ZAJÍCI 
 
Začátkem měsíce jsme se věnovali kamarádům ze světa zvířat. Poslouchali jsme hlasy různých 
ptáčků, zvuky lesních a domácích zvířat. Téma zvířata nás motivovalo nejen při cvičení, ale i při 

tvoření z papíru. O „Bílý den“ – den svatého 
Martina jsme vyráběli koně, zpívali písničky, 
tancovali. Vyzkoušeli jsem si také dramatizaci 
s příběhem. 
Hraní příběhu a tvoření s netradičním 
materiálem jsme také využili při opakování 
známých klasických pohádek, například 
Smolíček Pacholíček, O veliké řepě, Hrnečku vař, 
Boudo budko, Červená Karkulka. 
Dalším tématem bylo „Zdraví“. Povídali jsme si  
o naší imunitě, a jak jí můžeme podpořit,  
o vitamínech, o zdravé stravě a o správné 
péči o chrup. Nechybělo ani upozornění  
na negativní vlivy. 
Krásným zážitkem pro nás byla návštěva dětské 
knihovny na téma “Čteme a hrajeme si  
s Krtečkem a jeho kamarády”. Seznámili jsme  
se s tvorbou Zdeňka Milera, výtvarníka a autora 
oblíbených dětských postaviček, pana Zděňka 
Milera. 
Na závěr měsíce už probíhaly přípravy spojené 
s předvánočním obdobím adventu.  
 

 

MEDVĚDI 
 
Medvědi se na začátku měsíce listopadu věnovali tématu živlů – ohně a větru. Vyzkoušeli několik 
fyzikálních pokusů a poznali jejich vlastnosti.  
Seznámili se s legendou o svatém 
Martinovi – dokonce si vyzkoušeli, jak 
mečem rozetnul plášť.  
Dalším tématem byl Les v zimě. Povídali si 
o volně žijících zvířatech, jejich přípravě 
na zimu a také o tom, jak jim mohou 
pomáhat.  
Velkým zážitkem bylo šití strašidýlka, kdy 
naši nejstarší předškoláci vzali jehly, nitě 
a starou deku, a sami si vytvořili hračku. 
Protože dovnitř ukryli malou rolničku, 
strašidýlko i krásně zvoní. Že mají šikovné 
ruce, prokázali Medvědi i při 
výrobě ozdob pro vánoční stromeček, 
který bude v prosinci stát před 
rakovnickou Radnicí a reprezentovat naši 
školku.  
Navštívili také knihovnu, kde se dozvěděli 
o ilustrátorovi panu Zdeňku Milerovi.  
Závěr měsíce už patřil adventu a také 
zdobení stromku ve vestibulu školky. 
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ÚKOL NA MĚSÍC PROSINEC 
Blíží se dlouho očekávané Vánoce a s nimi i zvyky a tradice.  

 Prohlédni si obrázky a vybarvi pouze ty, které přinášejí vánoční atmosféru. 
 

                
 

 
 
 

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

 
Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 20.12.  

Na všechny šikulky čeká malá odměna 
 


