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CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU 
 

 

▪ 5.10. Výlet do ZOO – Medvědi a předškoláci ze Zajíců 

▪ 6.10. Medvědi – Logochvilka s Lenkou  

▪ 8.10. Volební místnost v 1. třídě (prosíme rodiče Pejsků, aby si na 

víkend odnesli všechny věci domů)  

▪ 11.10. Beseda o školní zralosti a připravenosti s Mgr. Helenou Vlčkovou  

▪ 20.10. Bramborová slavnost od 15,15 na školní zahradě 

▪ 27.10. a 29.10. Podzimní prázdniny – prosíme, informujte třídní 

učitelky, zda bude Vaše dítě docházet do MŠ  

▪ 28.10.  Státní svátek – MŠ uzavřena  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

INFORMACE O PROVOZU O ŠKOLNÍCH VÁNOČNÍCH 
PRÁZDNINÁCH 

 
MŠ bude otevřena od 1. do 23. prosince 2021. 

Od 27. do 31. 12. MŠ uzavřena. 

Provoz v roce 2022 začíná v pondělí 3. ledna. 

 

  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

APLIKACE NAŠE MŠ 

Děkujeme všem, kteří se přihlásili do aplikace Naše MŠ.  

Přes tuto aplikaci lze dítě také omlouvat. Pro rodiče dětí s povinným 

předškolním vzděláváním platí, že v případě používání aplikace již není 

třeba vyplňovat papírové omluvenky. 

Pokud ještě nemáte své přihlašovací údaje, obraťte se na třídní učitelky. 
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BRAMBOROVÁ KUCHAŘKA 

 

Vyrábíme bramborovou kuchařku!  

Přispějete také svým oblíbeným receptem? Pojďte s námi do toho!  

Recepty prosím posílejte na email zastupce@msvlukach.cz do konce října. 

Děkujeme za spolupráci! 

 

 
 
 

mailto:zastupce@msvlukach.cz
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OKÉNKA TŘÍD 
PEJSKOVÉ 

Měsíc září byl pro děti měsícem adaptace 
zvykání si na nový režim a prostředí. Děti se 
seznámily se školkou, novými kamarády, paní 
učitelkami, ale také tetami, které jim rozdávají 
svačinky a obědy. Poznaly nové hračky, se 
kterými se učily hrát a také je uklízet zpět na své 
místo. Z počátku chodily na chvilku, později 
pobyt ve školce prodlužovaly do svačinky, 
obědu a někteří i na spinkání. Děti byly velice 

statečné, i když pár slziček ukáplo. Stačilo se pomazlit a vysvětlit, že maminka 
přijde za chvilinku a bylo veseleji. Na školní zahrádce si nejvíce oblíbily pískoviště 
a zvířecí houpačky.  
Děti seznámily s pravidly třídy Pejsků, namalovaly sluníčko, poznávaly základní 
barvy, společně si nakreslily školku, vystřihly a nalepily hračky, které ve školce 
mají. Pracovaly s modelínou a vymodelovaly krásné ježky. Naučily se nové 
písničky, říkanky, básničky. Protáhly si tělo pomocí písniček, pohybových her  
a zdravotních cviků.  
 
 
KOČIČKY 
V Kočičkách jsme se po prázdninách sešli nejen se svými známými, ale i novými 
kamarády, a také i s novou paní učitelkou, která s námi tráví část dopoledne. 
Osvojujeme si společně třídní obrázková pravidla. Kromě toho si postupně 
vytváříme smajlíky, díky kterým se učíme mluvit o svých vlastních emocích. Také 

s dětmi pokračujeme v tvorbě dětských 
portfolií, tzv. “knížek”. Od září si opakujeme 
písničky a básničky, pohybové hry, tvoříme 
a malujeme. Ve druhé polovině září jsme si 
povídali o rodině, s kým a kde bydlíme,  
a náš nový třídní maskot kocour už se těší, 
až se bude moct s dětmi jít podívat právě  
do jejich domovů a s každým, kdo bude 
chtít, stráví víkend. Po prázdninách  
ve školce byla překvapením hraná pohádka 
paní učitelkami “O červené Karkulce”  
a návštěva Sváťova divadla, kdy nám Sváťa 
vyčaroval krásnou poučnou pohádku  
“O neposlušných kůzlátkách”. Sami jsme si 
také zahráli nejen na diváky, ale také 
samotné herce v pohádce “O veliké řepě”. 
Během září se na nás sluníčko celkem 
usmívalo, tedy jsme si mohli užívat sílu 
sluníčka na naší školní zahradě hrami na 

pískovišti, stavěním si domečků z přírodnin a hraním mnoha pohybových her. Dále 
jsme si vyzkoušeli na sportovním odpolední s rodiči spoustu druhů sportů.  
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ZAJÍCI 
Zajíčkové se po prázdninách setkali v nové třídě a 
seznámili se s příchozími kamarády. Na začátku září 
si zopakovali pravidla chování, stolování, 
hygienických návyků a bezpečnosti. Ve třídě proběhlo 
hlasování o jméno maskota třídy. Vyhrálo jméno – 
Hopík.  Společně pak založili kroniku Zajíčků, do které 
začali zapisovat zážitky z víkendů. První polovinu 
měsíce věnovali Zajíčkové upevňování základních 
vědomostí a znalostí, jako je znalost barev, 
geometrických tvarů, dnů v týdnu a ročních období. 
Zároveň zopakovali básničky a písničky z minulého 
roku. Využili teplého počasí a trávili mnoho času na 
školní zahradě, kde se věnovali sportovním aktivitám. 
V druhé polovině měsíce se Zajíci zaměřili na téma 
rodina a můj domov. Pomocí tuše, pastelů, metody 
otisků a kresby výtvarně ztvárnili sebe, svoji rodinu a 
domov. Za příjemného počasí se uskutečnil dopolední výlet za poznáním našeho města. 
Zajíčkové navštívili vlakové a autobusové nádraží a díky vstřícnosti zaměstnanců u 
Českých drah měli možnost nahlédnout do pracovny, vyzkoušet si, jak funguje vysílačka, 
jak se ovládají výhybky a pozorovali světelné signalizace při odjezdu či příjezdu vlaků. Na 
konci měsíce se ve třídě uskutečnily dva projektové dny. Prvním byl Den seniorů, kdy děti 
zavzpomínaly na své blízké – babičky a dědečky. Zjistily, jak jsou důležité společné chvíle 
strávené s prarodiči, a co vše s nimi můžeme podnikat. Druhým projektovým dnem byl 
Jablíčkový den, při němž děti upekly štrůdl, který se jim moc vyvedl. 
 
MEDVĚDI 
Nejstarší předškoláci ze školky se v září sešli v Medvědech. Přivítali úplně nové kamarády 
a seznámili je s tím, jak to ve školce chodí. Společně potom vytvořili pravidla chování ve 
třídě. Domluvili se, že budou vždy uklízet hračky na své místo, zdravit se, hezky se k sobě 
chovat a půjčovat si hračky, ve třídě chodit pomalu, při mytí rukou šetřit vodou, mluvit 
potichu a naslouchat druhým, hezky sedět v kruhu také třídit papír. 
Medvědi se více seznamovali se třídou, zkoušeli nové hračky a hry, hodně cvičili a povídali 
si o tom, jak to ve školce chodí. Ve druhé polovině září se věnovali počasí a jevům přírody 
– sledovali předpovědi, učili se novým pojmům, měřili teplotu, zapisovali a porovnávali. 
Vyrobili také dešťovou hůl, která dělá krásné zvuky a přivolávali déšť. Velkým zážitkem 

byl pěší výlet do lesa, kde Medvědi 
pozorovali přírodu a začínající podzim. Ušli 
více než 8 kilometrů, v lese si i pohráli a 
pomocí aplikace Chatter Pix vytvořili film, 
v němž k nim promlouvá sama příroda. 
Škoda jen, že hodně kamarádů bylo 
nemocných a nemohlo chodit do školky celé 
září.        

                                                                                                       

Podívejte se na aktivity  

k tématu počasí  
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ÚKOL NA MĚSÍC ŘÍJEN 
Je tu podzim a s ním přichází chladnější a deštivé počasí. Obtáhni čáry deště od 
šipek směrem dolů. Za odměnu si vybarvi pána v pláštěnce i s deštníkem.  

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

Úkoly nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 29.10.  
Na všechny šikulky čeká malá odměna. 


