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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI 
 

• 1.12. začíná Advent v naší školce – informace najdete níže 
• 5.12. Mikulášská nadílka (dopoledne ve třídách) 
• 13.12. Medvědi – projektový den Rybka, rybka, rybička 
• 15.12. Pečení cukroví ve školce, vyhodnocení soutěže Města - O nejkrásněji nazdobený vánoční 

stromeček 
• 20.12. Vánoční nadílka ve školce (dopoledne) 
• 20.12. Vánoční posezení s rodiči ve třídách (odpoledne) 
• 22.12. Provoz školky zkrácen do 15 hodin 

 
 

STRAVNÉ OD 1. LEDNA 2023 
 

Z důvodu postupného navyšování cen za potraviny dochází od 1. ledna 2023 k navýšení i cen za 
stravné. 
Dopolední svačina: 10,- Kč 
Oběd: 30,- Kč 
Odpolední svačina 10,- Kč 
Celkem za den 50,- Kč. Prosím, zohledněte i Vaše zadání maximální částky pro inkaso. Děkujeme 
za pochopení. 

 

 
PROJEKTOVÝ DEN „SVATÝ MARTIN“ 

Děti a celý tým mateřské školy s nedočkavostí očekávali v pátek 11. 11. 2022 příjezd sv. Martina 

na bílém koni. V průběhu týdne se děti ve školce formou zajímavých her a činností seznamovaly 

s legendou o sv. Martinovi, vyráběly podkovičky, koně, tancovaly se židličkami, učily se básničky 

a písničky, hrály divadlo apod. V pátek se celá školka sešla na školní zahradě, kde se chystala 

přivítat sv. Martina. Nejprve jsme si připomněli, čím je dnešní den tak významný. Převyprávěli 

si příběh o rytíři Martinovi, zopakovali si symboly pojící se s tímto dnem. Každá třída vyrobila 

originální podkovičku a představila techniku, jakou byla vytvořena. Následně si děti zazpívaly 

písničku “Už Martin na bílém koni”. I když nám sníh sv. Martin nakonec nepřivezl, stejně nás 

malování, zpívání a tvoření na toto téma moc bavilo! 

Svatomartinské rohlíčky od Štěpánky Závorové  

Těsto:  
225 g hladké mouky 
1 lžíce cukru moučka 
2 žloutky 
125 g másla 
75 ml smetany 30% 
Špetka soli 

Náplň:  
100 g mletých ořechů 
65 g cukru moučka 
1 bílek 
1 vanilkový cukr 
– tužší hmota, pokud by bylo moc řídké, 
přidáme víc mletých ořechů 

 
Zpracované a odpočinuté těsto rozdělíme na 5 dílů, z každého vypracujeme kuličku, tu rozválíme na 3 
mm silnou placku a vykrájíme trojúhelníky (6). Na každý dáme náplň a srolujeme do rohlíčku od širší 
části. Potřeme vajíčkem a pečeme na 180 °C asi 15 minut. Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru.  
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 
My ze třídy Pejsků jsme si listopad velice 

užili. Poznávali jsme nový měsíc a vše, co 

k němu patří. Pozorovali jsme naše živly  

a především vítr. Zjistili jsme, co to je a jak 

vzniká. Vyrobili jsme si podzimní lapače 

větru, které jsme pověsili na strom, 

abychom mohli vítr pozorovat i z pohodlí 

naší třídy. Na vítr jsme si dokonce i zahráli 

a vyrobili si ho pomocí barevné tuše  

a našeho dechu. Společně jsme si hráli se 

spoustou barviček, se kterými jsme si užili 

hodně legrace. V měsíci listopadu jsme si 

také povídali o rodině. Poznali jsme, co to 

rodina je a kdo všechno do naší rodiny 

patří. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké 

řepě a dokonce jsme si ji zahráli jako 

divadlo. Zjistili jsme, kdo to byl svatý 

Martin a pronikli jsme do tajů 

svatomartinské legendy. Společně 

s kamarády z dalších tříd jsme si užili den 

svatého Martina, na který jsme vyrobili velikou podkovu. Ve třídě jsme si také vyrobili malé podkovičky 

z modelíny. Na konci měsíce jsme si společně užili Vánoční jarmark, na kterém jsme při zpěvu koled 

rozsvítili náš školkový vánoční strom. 

KOČIČKY 
V Kočičkách jsme si užívali barevný 

listopad. A protože barvami nemaluje 

jen podzim, šli jsme se podívat  

do Rabasovy galerie. Zjistili jsme, jak 

krásné obrazy namaloval pan malíř 

Václav Rabas. Povídali jsme si  

o barvách na obrazech, o tom, co 

všechno namaloval a co všechno jsme 

na obrazech vystavěných v galerii 

viděli. A protože jsme zvídaví, zkoušeli 

jsme se na dívat pozorněji a všímat si 

barev kolem nás. Poznali jsme,  

co všechno je zelené, červené, modré, 

žluté a o barvách jsme se naučili 

básničku. Během listopadu jsme si také 

užili Halloweenskou slavnost. Společně 

jsme si vydlabali strašidýlko z dýně, a ve strašidelných kostýmech jsme si užili celé dopoledne.  

Na svatého Martina jsme si četli příběh, který se k této legendě vztahuje. Uspořádali jsme si 

svatomartinskou hostinu, při které jsme se učili stolovat. Na zahradě školy jsme se potom sešli se všemi 

kamarády ze školky, společně jsme si zazpívali písničku o Martinovi a pochlubili jsme se vyrobenými 

podkovami.  
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ZAJÍCI 
Listopadové dny u Zajíčků byly krásné i strašidelné. 
Povídali jsme si o barevném podzimu, sbírali barevné listy, 
a z nich tvořili krásné obrázky. Vyzkoušeli jsme si 
výtvarnou techniku frotáž a vitráž, listy tiskali a skládali 
mandaly. A proč to bylo ve školce i strašidelné? Protože se 
konal Halloweenský bál, na který přišla samá krásná 
strašidýlka ku příkladu čarodějnice, duchové, kostlivci, 
netopýři, pavouci, kočky a další. Na bále jsme překonávali 
strach, soutěžili, tančili, dlabali dýni a tvořili strašidelný 
hrad. Na svátek svatého Martina jsme si vyprávěli legendu 
o svatém Martinovi, zahráli si na Martina přijíždějícího na 
bílém koni – cvičili jsme se židličkami. Na školní zahradě 
jsme si zazpívali písničku a každá třída představila svoji 
vyzdobenou podkovu, která je symbolem štěstí. A protože 
svátek svatého Martina symbolizuje příchod zimy a blížící 

se advent, povídali jsme si, jak všechna zvířátka přežívají zimu. Některá zimu prospí 
a někteří ptáčci odlétají do teplých krajin. V galerii Samson jsme si prohlédli krásné 
fotografie ptáků Rakovnicka od fotografa pana Petra Růžka. Čas utekl tak rychle, že 
už jsme zvoněním zvonečků rozsvítili vánoční stromeček na školní zahradě, děti si 
prošly adventní stezku, kde plnily úkoly a všichni jsme si na závěr zazpívali vánoční 
koledy, ochutnali vánočku a zahřáli se teplým čajem. 
 

MEDVĚDI 
Na začátku listopadu si třída Medvědů uspořádala strašidelný bál 

ve stylu amerického Halloweenu. Všichni přišli v děsivých maskách 

(mumie, kostlivci, čarodějové aj.) a během dopoledne proběhla 

přehlídka masek, hraní strašidelných her, soutěže, bobřík odvahy  

a diskotéka. V průběhu týdne Medvědy čekala návštěva muzea T. G. 

Masaryka, která navázala na téma život v lese a lesní zvířata. Jelikož 

počasí na začátku listopadu nebylo tak studené, využili jsme při 

vycházkách nedaleko školky okolní hřiště a průlezky na hry  

a aktivity venku. Společně jsme zazimovali školní zahradu  

a pověsili dětmi vyrobené krmítko a budku pro ptáky, co zůstávají 

na zimu. Jedenáctého listopadu nás čekal projektový den na téma 

Sv. Martin, který měl přijet na bílém koni, ale bohužel se to nestalo. 

Celá školka se sešla na školní zahradě a zazpívala písničku “Už 

Martin na bílém koni”.  Vrcholem programu byla ukázka 

vyrobených podkov, každé třídy. Dětem se tento den moc líbil. 

Dalším tématem v tomto měsíci byly klasické pohádky. S dětmi jsme si zdramatizovali Koblížka a 

Červenou Karkulku. Pomocí vodových a temperových barev, pak výtvarně ztvárnili krtečka a červenou 

Karkulku. Na konci měsíce nás navštívil pan Cafourek, který nám 

pověděl zajímavosti o včelařství a přinesl i ukázku pomůcek, které 

jsou potřeba k opečovávání včel. Po této akci nás čekalo ještě společné 

bubnování a divadelní představení O Budulínkovi. Pomocí QR kódů si 

můžete promítnout fotografie. 
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ADVENT VE ŠKOLCE – POJĎTE S NÁMI DO TOHO  

 

1.12. PRVNÍ PROSINEC – zdravíme se "KRÁSNÝ PRVNÍ PROSINEC" 

2.12. BÍLÝ DEN – oblékneme si něco bílého 

5.12. SMAJLÍKOVÝ DEN – přineseme do školky vyrobeného smajlíka a někomu ho darujeme 

6.12. ČERTOVSKÝ DEN – přijdeme do školky jako čertíci 

7.12. ZPÍVACÍ DEN – ve dveřích se pozdravíme a zazpíváme "Dobrý den" 

8.12. PROUŽKOVÝ DEN – přijdeme do školky v proužkovaném oblečení 

9.12. BRÝLOVÝ DEN – přijdeme do školky v různých brýlích 

12.12. MODRÝ DEN – oblékneme si něco modrého 

13.12. ŠÁLOVÝ DEN – každý si donese do školky šálu 

14.12. KLOBOUKOVO-ČEPICOVÝ DEN – přijdeme do školky v bláznivém klobouku/čepici 

15.12. PYŽAMOVÝ DEN – přijdeme do školky v pyžamu 

16.12. PONOŽKOVÝ DEN – přijdeme do školky v bláznivých ponožkách 

19.12. DEN BLÁZNIVÉHO ÚČESU – přijdeme s nezvykle učesanými vlasy 

20.12. SLAVNOSTNÍ DEN – přijdeme ve společenském/plesovém oblečení 

21.12. ČERVENÝ DEN – oblékneme si něco červeného 

22.12. ŠEPTACÍ DEN – ve školce jen šeptáme 
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ÚKOL NA MĚSÍC – PROSINEC 
 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 22. 12. 2022.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 

 
 


