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 Číslo 3. listopad 2019       
 

                                     
         z pěněnské                                                                    
           školičky    

 
 

 

 

TŘÍDA RYBIČEK 
Listopad 

Padá ne zem suché listí, 
stromy půjdou brzy spát. 

Každý přece snadno zjistí, 
že už nastal listopad. 

 
Říjen se nám předvedl v celé své kráse, jako by ani nechtěl, aby dostál své 

pověsti o propršeném, chladném a mlhavém měsíci. Dopřál nám mnoho krásných 
dní naplněných slunečními paprsky, dodával nám energii, ladil nás do slunečné 
nálady. I když se příroda začala pomaloučku připravovat na své každoroční barevné 
čarování a zasloužený odpočinek, jen název měsíce a pohled do kalendáře nám 
připomínal, že je říjen opravdu podzimním měsícem.  

Toto období jsme zahájili novým integrovaným blokem, nazvaným „ Výprava za 
poznáním, aneb hledání (poznávání plodů podzimu)“. S dětmi jsme čerpali z darů 
podzimu, z úrody, která nám příroda dává. Celý uplynulý měsíc jsme se seznamovali 
s plody rostoucími v zemi, na keřích a na stromech. Věnovali jsme se všemu, co 
dokáží lidé vypěstovat a sklidit a dokázali jsme si, jak je pro dobrou úrodu důležitá 
práce lidí. Děti poznávaly rozličné druhy ovoce a zeleniny. Dozvěděly se, čím jsou 
tyto plody pro nás přínosné, co nám dávají. Pracovaly se skutečnými plody, třídily je 
podle velikosti, podle barev a tvarů. Rozvíjely své smysly, poznávaly ovoce a 
zeleninu podle hmatu, vůně a chuti, určovaly jejich vlastnosti – hrubý, hladký, apod. 
Rozvíjely slovní zásobu doplňováním a obměňováním textu básní a písní o nová 
slova. Určovaly, jaké pokrmy se 
mohou připravit z jednotlivých 
druhů ovoce a zeleniny. 
Pracovaly s obrázky, se kterými 
rozlišovaly co roste na poli, v 
lese, na zahradě. Objevovaly 
rozdíly mezi ovocem a 
zeleninou, procvičovaly početní 
řadu od jedné do pěti, ukládaly 
plody podle zadání – vedle, 
nad, pod, na, apod. 
Procvičovaly paměť pomocí 
„Kimmovy hry“. S dětmi jsme 
hrály didaktické hry, ve kterých 
jsme rozvíjely jejich postřeh a 
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pozornost a při kterých uplatňovaly své znalosti. Do činností jsme vkládaly tématicky 
vhodně zvolené básně a písně pro větší motivaci a obohacení společné práce. Děti 
rády zpívají a poslouchají písničky, rády se zapojují do výtvarných a pracovních 
aktivit. Byly velmi šikovné při kolektivních pracích, dokázaly spolupracovat, společně 
malovat. Byly natolik zaujaté pro činnost a na důležitost své práce, že byly k sobě 
ohleduplné a navzájem se respektovaly. Jejich dobrá spolupráce se projevila i při 
dramatizaci pohádky „ O veliké řepě“, kdy některé musely počkat na svou roli a 
sledovat ostatní. Spolupráci dětí jsme rozvíjely i při volných a námětových hrách. 
Téma plodů podzimu nás neopustilo ani při vycházkách a hrách na zahradě – s dětmi 
jsme pozorovali zahrádky, vyhledávali zeleninu, ovocné stromy s jejich plody, 
pozorovali práci na polích, na zahradě MŠ jsme si zahráli na skutečné zemědělce a 
snažili jsme se najít a vykopat skutečné brambory.  

Začátkem tohoto měsíce začaly některé z dětí z naší třídy navštěvovat kroužek „ 
Angličtina hrou“, kde se děti hravou formou seznamují se základy tohoto jazyka. 
Kroužek probíhá vždy ve čtvrtek v odpoledních hodinách až po odpoledním 
odpočinku dětí. 

V tomto měsíci se budeme ještě stále věnovat tématům spojených s podzimními 
činnostmi, hrami a počasím, v jeho závěru již přivítáme adventní čas.  

Od začátku nového školního roku uplynuly již celé dva měsíce a naši noví 
kamarádi se již velmi dobře 
orientují v prostorách naší 
školky i v jejím okolí, jsou 
samostatné při přípravě na 
oběd i na svačinky, do 
našich společných činností 
se dokáží zapojit a určitou 
dobu se soustředit. I 
vzhledem k věku některých 
mladších dětí, nás jejich 
zapojení do společných 
aktivit velmi těší. I nadále se 
budeme snažit, abychom si 
společné chvilky užili, děti 
nabízené činnosti zaujaly a 
byly pro ně přínosné. 

 

 

 
 

 
 
TŘÍDA PASTELEK 
 

Říjen byl v naší třídě měsícem naplněným symbolikou podzimu a vnímáním jeho 
krás všemi smysly. Na začátku měsíce jsme prožili týden ve společnosti pavoučků 
„Pokoutníčků“. Děti se dozvěděly nové informace o životě tohoto druhu a vyzkoušely 
si sami různé pavoučí dovednosti – plést sítě z pavučin, procházení pavučinou a 
třeba i počítání nachytaných mušek. Dozvěděly se také z písničky, že pavoučci jsou 
naši malí kamarádi, kterým se vůbec nemusíme vyhýbat, protože nám vůbec 
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neublíží. Venku při vycházkách jsme potom s dětmi hledali pavučinky a vysvětlili si, 
co je to babí léto.  

Začátek podzimu je dobou sklizně, dokončujeme sběr ovoce a ukládáme 
zeleninu na zimu. O tom všem jsme si povídali v dalším týdnu – připomněli jsme si 
názvy druhů ovoce a zeleniny, rozlišili jsme si kde rostou. Porovnávali jsme tvary, 
barvy, chutě a vůně zeleniny a ovoce. Děti si měly přinést letáky z obchodů s obrázky 
ovoce a zeleniny, z kterých jsme si potom vystříhali jednotlivé obrázky a roztřídili je. 
Vřele doporučuji všem rodičům, aby nechali i doma děti takto stříhat obrázky – 
zdokonalí se tak ve stříhání a když se jim něco nepovede, tak se může začít lehce 
znova.☺ 

K poznávání podzimní přírody patří také život v lese – žije zde spoustu různých 
zvířat, brouků, hmyzu a roste mnoho plodů. Výhodou naší školky je, že v jejím 
blízkém okolí je les a tak můžeme občas zahlédnout některá ze zvířátek i v přírodě. 
Jelikož jsou ale zvířata většinou plachá a můžeme je pozorovat jen z velké dálky – 
ukázali jsme si je i na obrázcích, kdy jsme hledali celé zvířecí rodiny. Dohodli jsme se 
také s dětmi na tom, že pokud chceme pozorovat život zvířat v přírodě, musíme se 
v lese chovat tiše a nenápadně. Vedeme děti k respektování života ve všech jeho 
formách. I když jsou to ještě děti, už by si měly být vědomé určitých pravidel a to 
nejen při pobytu v lese.  

Posledním týdnem 
v měsíci říjnu nás 
provázala různá strašidla 
a duchové. Tento týden 
byl inspirovaný svátkem 
Halloween, který se 
začíná u nás připomínat, 
ale spíše v komerční 
formě, kdy jsou obchody 
zaplaveny dýněmi, 
netopýry a pavouky. 
Z celé této tradice se u 
nás nejvíce uchytilo 
vydlabávání dýní pro 
zapálení svíčky. 

My jsme si s dětmi 
vysvětlili původ tohoto svátku, ale větší část týdne nás provázala naše vlastní – 
česká strašidla. Seznámili jsme se s jedním z nich, které nám v noci hlídá školku a 
poslechli si zvuky, které takové strašidlo (a i my) může někdy v noci slyšet. Dalším 
strašidlem, které jsme poznali bylo strašidlo domácí – děti ho pojmenovaly 
„Posběráček“ – to je to, co chodí a sbírá věci, které se někde válí a schovává si je, při 
tom jsme si vždy řekli, co je z jakého materiálu vyrobeno a k čemu se to používá.  Ke 
hrám se strašidly jsme využili i školní zahradu, kde jsme se naučily zacházet s duchy 
– poletuchy (procvičili jsme házení a chytání), podle jednoduchého návodu si je 
můžete vyrobit i doma – kus záclony, něco na hlavu – míček, provázek – zavázat a je 
to. 

Naučily jsme se písničku o bubácích, která se dětem moc líbila a doprovodily se 
na různé hudební nástroje (hlavně, aby to hodně rachotilo, bubny byly nejžádanější 
☺). A protože i vy si rádi určitě někdy hrajete, tak jsme vám i dětem zadali domácí 
úkol – měli jste s dětmi vyrobit jakékoliv strašidlo a dát mu jméno. Velice nás potěšilo 
s jakým zápalem někteří z vás pojali tento úkol, opravdu jste pokořili všechny hranice 
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našich očekávání a vytvořili překrásná strašidla, která si můžete prohlédnout v šatně 
naší třídy a venku před školkou. Děti nám vyprávěly, že se na výrobě někde podílela 
celá rodina, měly ze svých výtvorů opravdu  velkou radost a to nás moc těší  a 
děkujeme.☺☺☺  

Jenom takový malý dovětek – týden o strašidlech byl hlavně o tom, že může být 
legrace hrát si na to, že se bojíme a opravdový strach, ten můžeme zahnat společně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Městské knihovny v J.Hradci 
 

Na návštěvu knihovny v J. Hradci jsme jeli 17. října. Paní knihovnice si pro děti 
připravila program „Jak pan Zelený ztratil zelenou barvu“. Děti, poslouchaly pohádku 
a staly se i aktivními tvůrci příběhu, kdy odpovídaly na otázky a procvičily si znalost 
barev. Druhou částí programu bylo seznámení s knihovnou a knihami, které si zde 
můžeme vypůjčit. Nakonec si děti vyrobily malé dráčky z papíru, které si odnesly 
domů.  

Potěšilo nás, že pro některé děti bylo již prostředí knihovny známé. Dochází tam 
s rodiči, aby si společně vybraly knížky, které si doma přečtou. Čtení dětem 
považujeme za velice důležité. Ve školce čteme pohádky nebo příběhy každý den při 
odpoledním odpočinku. Vybíráme takové knížky, aby dětem přinesly něco nového a 
zajímavého, a aby pro ně byl děj příběhu pochopitelný. Často si knihy půjčujeme 
právě v knihovně v J. Hradci. Čtení dětem je učí soustředěnému poslechu, rozšiřuje 
jim slovní zásobu, přináší nové informace a trénuje pamět, když si musí vzpomenout 
na to, co se odehrávalo v minulé kapitole. Přivítáme, pokud máte doma nějakou 
hezkou knížku, která se líbila vašemu dítěti, zda bychom si jí mohli půjčit a společně 
přečíst. Už několikrát jsme měli od dětí knížky půjčené a vždy se dětem líbily.  
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Projekt „Cvičíme se zvířátky“ 
Na začátku roku jsme vás informovali, že jsme se zapojili do tohoto projektu, 

který podporuje všestrannou pohybovou průpravu dětí a rozvoj fyzické zdatnosti. 
Každé z dětí má ve třídě svůj vlastní záznamový sešit, kam se lepí samolepky za 
splnění určitého úkolu. V říjnu jsme cvičili chůzi přes překážky, prolézání, přeskoky a 
házení s míčem na koš a různé obměny chytání a házení. Většině se dětí se podařilo 
dané úkoly splnit, někde to ale chce ještě trochu trénovat, hlavně s míčem.☺☺ 

 
 

 

Angličtina hrou 
V letošním školním roce začala v naší Mš vyučovat AJ slečna Monika Cihlová. 

Děti mají první lekce již za sebou a z jejich reakcí vidíme, že je hodiny baví. Děti si 
hrají hry se slovy, rytmizují, hrají pohybové hry. Nové pro vás bude, že ne z každé 
hodiny dostanou děti pracovní list. Forma výuky je trochu odlišná od té, na kterou 
jsme byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že probíhá v Mš není nutné se vždy učit nová 
slovíčka, ale spíše poslouchat cizí jazyk a seznámit se s ním. Výuka probíhá 
v odpoledních hodinách ve třídě Pastelek. Prosíme rodiče, aby respektovali, že po 
skončení výuky slečna Cihlová předá děti paní učitelce ve třídě Rybiček a až poté, si 
je zde můžete vyzvednout. Důvodem k tomuto postupu je to, že rodičům smí děti 
předávat pouze učitelka Mš, děkujeme za pochopení.  

 
Důležité upozornění: 14. 11, 21. 11. a pravděpodobně i 28. 11. nebude 

„Angličtina hrou“ – kvůli nepřítomnosti paní učitelky ze zdravotních důvodů. Cena 
za lekce, které se neuskuteční, vám bude odečtena z platby na další období – 
v lednu. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V říjnu jsme si pro děti připravili překvapení – Pohádku z knížky „O Pejskovi a 
kočičce“– „O panence, která tence plakala“, zahrály dětem paní učitelka Radka 
Hurych Hájková a paní asistentka Petra Kolářová. Obě dvě jsou členky ochotnických 
divadel a tak předvedly profesionální a vtipné představení, které se dětem moc líbilo. 
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PLÁNOVANÉ AKCE – LISTOPAD: 
o V úterý 5. 11. v 9, 00 hodin – přijede do Mš divadlo „Divoloď“ – 

s pohádkou Quido a strašidelná škola – cena představení je 50, -Kč 
o V pátek 15. 11. v 10, 15 hodin – shlédnou děti představení „Sférického 

kina“ – program „Korálový útes“ (3D promítání ve velkém stanu, který je 
postavený přímo ve třídě, na kopuli stanu je promítán film, děti leží na 
podložkách uvnitř stanu), cena za projekci je 50, - Kč za dítě 

o V pondělí 25. 11. v 9, 15 hodin – přijede do Mš divadlo „Sluníčko“ 
s pohádkou „Napravený čertík“ – cena představení je 50, -Kč 

 
 

 
 

Internetové stránky Mš – moc se omlouváme, ale stále se pracuje na našich 
webových stránkách. Věříme, že se zprovozní co nejdříve.  

 
 

 
V měsíci listopadu oslavíme narozeniny s Šimůnkem, Liborkem, Liliankou,Davídkem 
a Aličkou. K svátku popřejeme Nikolce a Ondráškům. 
 

 
 
 

 Za sponzorské dary děkujeme paní Jačové, Raisnerové a panu Nedorostovi 

 
 


