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CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ŘÍJNU 
 

❑ 11.10. Projektový den Malý stavitel ve třídě Medvědů  

❑ 12.10. Projektový den Malý architekt ve třídě Zajíčků 

❑ 12.10. Projektový den u Medvědů – Hry a poznávání na školní zahradě 

❑ 14. 10. Pohádka „O třech prasátkách“ 

❑ 20.10. Čas pro rodiče s Václavem Mertinem (viz pozvánka) 

❑ 25.10. Podzimní slavnost – Drakiáda od 15,15 hodin 

❑ 26.10 a 27.10. Školní podzimní prázdniny – prosíme o informaci, zda budou 

děti docházet do školky 

❑ 1.11. Čas pro rodiče s Helenou Vlčkovou (viz pozvánka) 

 

DRAKIÁDA VE ŠKOLCE 

„Jak se v tam té výšce máš, snad mě, draku, nehledáš? 
Já jsem tady, s kamarády, ty jsi pěkný větroplach, 

Držíme tě na provázku, vrátíš se nám, neměj strach.“ 
 

Ve školce se chystá drakiáda – společné odpoledne dětí a rodičů na školní 
zahradě. Zahrádku bychom rádi vyzdobili různými létajícími dráčky – zvládnete 
nějaké doma vyrobit a do školky donést? Můžete využít různé materiály, fantazii 
se meze nekladou. (A vůbec nevadí, když drak nebude létat) 

 
Dráčky předejte ve své třídě nejpozději  24.10.2022 

Společné odpoledne si užijeme v úterý 25.10.2022 od 15,15 hodin 

VÁNOČNÍ KUCHAŘKA  
Ve spolupráci s Vámi bychom rádi vytvořili originální kuchařku, tentokrát 

vánoční. Přispějete také svým oblíbeným receptem? Může to být cukroví, ale i jiná, 

třeba slaná dobrota, kterou Vaše rodina ráda jí o Vánocích.  

 

Pojďte s námi do toho! 

Recepty prosím posílejte na email zastupce@msvlukach.cz  nebo 

msvlukach@msvlukach.cz do konce října. 

 

VÁNOČNÍ JARMARK 

Na přání rodičů ve školce při rozsvícení Vánočního stromku uspořádáme Vánoční 

jarmark. Pokud Vás baví vyrábět vánoční dekorace nebo drobné dárky, můžete 
je do školky přinést do 21.11.2022. Výtěžek z prodeje věnujeme na dobrou věc. 

Děkujeme za spolupráci! 

mailto:zastupce@msvlukach.cz
mailto:msvlukach@msvlukach.cz
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 
My, děti ze třídy Pejsků, jsme přišli do školky 

v září skoro všichni úplně poprvé. Učili jsme se, 

jak to tady chodí. Hodně jsme si hráli, našli jsme 

své místo v šatně i u stolu a poznali jsme svoji 

značku. Všechny slzičky jsme brzy zahnali. 

Naším kamarádem se stal velký plyšový krtek, 

který nás provázel každým dnem. Zjistili jsme, 

že nám dohromady jde krásně zpívat – 

s kytarou pana učitele i bez ní. Hodně jsme také 

cvičili na překážkové dráze a naučili jsme se 

kotoul vpřed nebo prolézat tunelem. Vyrobili 

jsme také své první výtvarné práce. Při 

procházkách jsme poznávali školní zahradu, 

hráli si na pískovišti i zkoušeli chodit v řadě  

za ruce jako praví školáčci. Potom jsme  

se věnovali pohádkám. 

 
 

KOČIČKY 
Ve třídě Kočiček jsme se v září 

pozdravili se svými kamarády, na které 

jsme se po prázdninách už hodně těšili. 

Zároveň jsme také přivítali kamarády 

nové. Hned první den děti čekala 

pohádka O Koblížkovi, kterou zahrál 

pan učitel s paní učitelkami, a která  

se dětem velice líbila, jelikož se nesla 

 ve velmi veselém duchu. Z počátku si 

děti vzájemně pomáhaly zvykat  

na novou třídu i hračky, učily se znát, 

kde která hračka má své místo, jak je se 

o ně starat a uklízet. Opakovali jsme si 

stávající pravidla, která jsou pro některé děti nová, a společně jsme tvořili pravidla 

společného soužití, aby nám všem bylo ve třídě moc dobře a byli jsme všichni kamarádi. 

Ve třídě kočiček také přibyl nový kamarád: plyšový kocour, kterému jsme společně 

vymysleli jméno „Modroočko“. Modroočko k nám bude chodit na návštěvu domů a zažívat 

s námi víkendová dobrodružství, která sepíšeme v naší kočičí kronice a budeme si o nich 

vyprávět.  A co ještě v kočičkách? Prvních čtrnáct dnů jsme si opakovali básničky, písničky, 

tvořili jsme a cvičili.  Namalovali jsme kamaráda i domeček, ve kterém bydlíme.  Nacvičili 

jsme taneček, básničku pro naše babičky a dědečky a moc se těšíme, až nás v rámci 

projektu Dne seniorů navštíví. Na školní zahradě jsme běhali do kopce z kopce, hráli 

pohybové hry, stavěli bábovky, tvořili jsme domečky pro zvířátka z přírodnin, poznávali 

kamarády a navazovali nová přátelství. Procházeli jsem se po okolí a učili se poznávat 

zvířata, keře, stromy, a hlavně jak se k přírodě a okolí chovat, aby se nám tu dobře žilo. 
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ZAJÍCI 
Všichni ze třídy Zajíčků od 1. září přivítali mezi sebe i nové kamarády. Stejně jako ostatní, 
i my jsme viděli pohádku O Koblížkovi 
v podání našich učitelů. Následující dny jsme 
se byli podívat po školním areálu, ukázali jsme 
si profesi paní učitelek, školnic a dokonce 
jsme se byli podívat na paní kuchařky  
v kuchyni. Měli jsme i možnost si tety a paní 
učitelky nakreslit, výkresy jsme následně 
vystavili na nástěnku. Aby nám bylo ve školce 
dobře, vytváříme si společná pravidla a jimi se 
řídíme. Dalším tématem, o kterém se společně 
bavíme, je rodina. Děti nás seznamují se svými 
rodinami a plní následující úkoly. Např.: zjistit 
povolání, jména a příjmení rodičů, svoji 
adresu, atp. Také už jsme stihli jeden výlet,  
a to do Lesoparku v Chomutově. V říjnu nás 
čeká další výlet do křivoklátských lesů,  
na který se všichni moc těšíme. 
 
MEDVĚDI 
Ve třídě medvědů jsme se sešli s dětmi  

po prázdninách a zároveň i my jsme přivítali 

nové kamarády. Na začátku jsme se 

seznamovali s novými prostory třídy, pravidly, 

hračkami, hrami a výtvarnými pomůckami. Již 

tradičně jsme společně vybrali maskota třídy 

(medvídka) a pomocí brainstormingu 

hlasovali o jménu, které zní - Karel. Při ranních 

hrách nás nejvíce baví společenské hry jako 

např. Ubongo, Žížalky, Dobble, Šmoulové aj. 

nechyběly ani tvořivé chvilky, prohlížení 

dětských portfolií nebo hry s digitálními 

pomůckami. V září nás provázela témata - 

moje školka, povolání, kamarádi, rodina  

a moje město. Na školní zahradě jsme se bavili 

sbíráním přírodnin a stavěním obydlí  

pro zvířátka. V rámci projektu polytechniky, 

do kterého je třída zapojena, proběhly dva 

vzdělávací programy “Živá zahrada” a “Jak se sází strom”. Program nás velice bavil  

a během něho jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o stavění záhonků, jak vzniká 

kompost, jak se sází stromu či keř, a mnoho dalšího. Také jsme vyrazili na procházky  

na cyklostezky na Olešnou nebo Senomaty, hráli jsme pohybové hry v lese, poslouchali 

zvuky přírody, krmili ovce, kachny nebo nutrii v rakovnickém potoce. Překvapením byla 

návštěva zahrádky paní učitelky Káti, kde jsme si vyzkoušeli roli zahradníka. Pověděli 

jsme si společně co vše se na zahrádce dělá, jaké nářadí a náčiní je k tomu potřeba,  

a připomněli si i příchod podzimu. Společně jsme nakrmili i slepičky a sebrali jim vajíčka. 

Na konci měsíce nás čekal projektový týden seniorů a výlet do Lesoparku v Chomutově. 

Toto rychle uteklo a nás čeká v říjnu další skvělé dobrodružství, hurá! 
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PERLIČKY VAŠICH DĚTÍ 

Nově máme pro Vás tuto rubriku. Občas se stane, že děti vypustí z pusy něco takového,  

co je pro ně hodně vážná a důležitá věc, či poznatek. Pro nás dospělé jsou to takové 

„perličky“ k pousmání, které nás skutečně mohou pobavit.  

V průběhu výletu do Chomutova projíždíme městem Žatec. Do ticha autobusu zcela 

vážně zazní: „Tady všichni lžou.“ Po chvílí jízdy z jiného konce autobusu se ozve: „ To 

je Olešná“ a hned slyšíme důležitě „ne to je ŽABEC“.  

 

ČAS PRO RODIČE 

V rámci projektu OP VVV „Aktivní školka II.“ Pořádáme pro rodiče v letošním roce 

poslední dvě setkání, neboť se blíží ukončení tohoto projektu. Na něj od ledna 2023 

naváže projekt „Podpora, vzdělávání, spolupráce“ z nového operačního projektu OP JAK. 

 

S Václavem Mertinem si můžete 

popovídat a diskutovat nejen obecně o 

výchově dítěte, ale zároveň se inspirovat 

jeho mnohaletou praxí v oblasti dětské 

psychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání s Helenou Vlčkovou je také již 

tradičním v naší školce a může být 

obrovským přínosem nejen pro rodiče 

předškoláků. Dozvíte se, jak přirozeně 

podporovat Vaše dítě, aby ustálo nároky 

současné základní školy. 

 

Akce pro Vás jsou zdarma a součástí je malé občerstvení z naší školní 

kuchyně. 
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ÚKOL NA MĚSÍC ŘÍJEN 2022 
 

 

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 27. října 2022.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


