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Co nás čeká v prosinci  
 

do 4.12. Vánoční jarmark na zahradě školky  

4.12. Čertovský den (info pouze pro rodiče: Mikulášská družina letos školku 

nenavštíví, nadílka však bude)  

8.12. Sváťovo divadlo ve školce – pro všechny děti  

18.12. Vánoční nadílka ve třídách  

 

DĚKUJEME VŠEM, kteří nám darovali úžasné výrobky na náš 

jarmark. Ohlasy jsou velmi krásné a pozitivní. Výtěžek věnujeme na adopci 

zvířete v ZOO. Jakého? To společně vybereme podle konečné částky, ve 

školce poté proběhne hlasování. 

 

 

Protože v tomto školním roce nemůžeme uspořádat tradiční besedu na téma školní 

zralosti pro rodiče, proběhlo 23. listopadu online setkání „Budeme mít 

školáka“.  Všem zájemcům se 

podařilo připojit a klidnou večerní 

hodinu jsme věnovali informacím, 

co vše musí budoucí prvňáček 

zvládat, včetně tipů, jak s dítětem 

pracovat doma a posilovat 

jeho dovednosti, nebo jak 

postupovat při žádosti o odklad 

školní docházky. Děkujeme všem, 

co využili nabídky, Jana a Radka 
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LISTOPADOVÉ OKÉNKO 

PEJSKOVÉ 

Děti z Pejsků si v listopadu užívaly 

krásný podzim venku. Sbíraly na 

zahradě školky kaštánky, a že jich 

bylo. Potom si s nimi hrály, skládaly 

je do různých tvarů, sluníček a 

domečků.  Ve třídě si s nimi 

dokonce masírovaly chodidla, 

ručičky, záda a bylo to moc moc 

příjemné. Podzim si ze zahrádky 

přinesly do třídy, kde si dál tvořily 

z podzimních listů, které 

otiskovaly. O podzimu se naučily 

písničky Listopad, Vlaštovičko, leť, 

Dešťové kapičky, Podzimní. Ve 

třídě dokonce začal foukat podzimní 

vítr, ale ne ten opravdový, děti si vítr 

„vyrobily“ pomocí padáku na 

cvičení, se kterým si zahrály i 

spoustu dalších her.  

 

 

KOČIČKY 

V listopadu děti z kočiček navázaly 

na téma školního roku a seznámily se s 

profesemi jako jsou např. zahradník, 

zemědělec, meteorolog, herec a režisér.  

V půlce listopadu jsme společně s 

dětmi zazimovali školní zahradu, kde si 

děti vyzkoušely práci s hráběmi a 

lopatami.  

Před školkou si děti poskládaly 

z podzimních listů mandaly. 

Děti se také zapojily do hledání 

putovních kamínků. 
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ZAJÍČKOVÉ 

Listopad byl u Zajíčků věnován tématu Naše tělo. Děti si rozšířily svoje znalosti 

o člověku, jeho tělu, vnitřních orgánech a smyslech. Jeden den byl také věnován testu fyzických 

schopností a znalostí – děti si své úspěchy zaznamenaly do     své knížky. 

Poté se Zajíci učili o volně žijících zvířatech. Povídali si o tom, která zvířata žijí v lese a třeba 

i tom, zda se ukládají k zimnímu spánku.  

Velkou práci ale odvedli Zajíci na československém eTwinningovém projektu Halooo! 

Zopakovali si   pravidla telefonování, volali si navzájem z místnosti do 

místnosti, videokonferencí se živě 

spojili s kamarády z MŠ Kytlická 

z Prahy, a hlavně volali ze školky 

svým rodičům. Zvládli to na jedničku, 

i když to nebyl vůbec lehký úkol. 

Povídali rodičům o tom, co ve školce 

dělali, co měli k svačině, ptali se, co 

dělají rodiče nebo sourozenci. Při 

sledování natočených rozhovorů jsme 

potom hodnotili, co se podařilo. Zajíci 

už zkrátka umějí telefonovat. 

V poslední části projektu by měli volat 

také kamarádům z pražské školky a 

živě se spojit také s kamarády na 

Slovensku. Projekt Halooo! nás baví 

všechny.  

 

 

MEDVĚDI 

Listopad byl v Medvědech celkem 

pestrý, přestože aktuální epidemiologická situace 

neumožnila moc příležitostí k mimoškolním 

aktivitám. Krásný podzim děti 

využily k výtvarnému tvoření, vyzkoušely si nové 

výtvarné techniky. Tvoření si užily i na školní 

zahradě, kde vytvářely různé prostorové i plošné 

obrázky, pomohly při podzimní úklidu zahrady a 

shrabaly listí. Naši třídu opět navštívila paní 

Lenka, která tentokrát svoji logopedickou chvilku 

zaměřila na zrakové a sluchové vnímání a na 

procvičení jemné motoriku rukou i chodidel. Za 

podpory Města Rakovníka proběhla v naší 

třídě Hoblinková dílna, kde děti poznaly nejen 

nářadí pro výrobu různých věcí (pilka, svěrák, 

smirkový papír, kladivo), ale vše si prakticky 

vyzkoušely. Domů si pak odnesly vlastnoručně 

vyrobeného krokodýla.  
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ÚKOL NA MĚSÍC PROSINEC 

Anděl je symbolem Vánoc. Jak si jej představuješ ty? Dokresli andílkovi obličej, 

vlasy a můžeš mu ozdobit i šaty.  

 

 

 

 

 
 

 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 22.12. Na všechny 

šikulky čeká malá odměna. 


