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Protože se kvapem blíží zima, nezapomněli jsme společně s dětmi ani letos uspat
naše broučky, berušky, mravenečky, motýlky a různé housenky. Nejprve jsme si
v komunitním kruhu povídali  o  broučcích,  jak  vypadají,  kde  žijí,  které  broučky
známe, co dělají v zimních obdobích, a kam se ukrývají. Přečetli jsme si pohádku
z knihy J. Karafiáta „Broučci“ a naučili se básničku o berušce. Vydali  jsme se ven
a z kamínků si vyrobili vlastní broučky. Každý z dětí tomu svému našel domeček
na přezimování a uložil ho k zimnímu spánku. Společně jsme jim pro dobré usínání
zazpívali ukolébavku. Byl to krásně strávený „broučkový den“.   -bm-

V pátek 7.  listopadu  jsme měli  besedu o  Jeseníkách.  Přišel  k  nám pan Michal
Ulrych.  Je  ochránce  přírody  a  hlídá,  aby  se  lidi  v  přírodě  chovali  slušně,
nezapalovali ohně, netrhali vzácné květiny a nic nelámali. Povídali jsme si o tom,
jak loví ptáci a jaká máme u nás zvířata. Zaujalo mě, že kamzík není naše zvíře, ale
že ho dovezli z Alp v roce 1913 vlakem do Malé Morávky čeští lesníci. A kdyby
jich bylo víc než 250, tak by poničili ty naše vzácné rostliny. A ten Michal nám
říkal, že někteří ptáci loví za letu, např. sokol. U nás sokolové vyhynuli, ale po
několika letech sem přiletěli  další  z Německa.  Na konci nám pan Michal pustil
video na ČT déčko Méďové na cestách, které se natáčelo v Jeseníkách a on tam
také vystupoval. Bylo to moc zábavné :-).

Co to znamená červený den? Jedná se o projektový den, který je zaměřen na fixaci
jedné barvy,  červené.  Všechny děti  i  s  paní  učitelkou přišly  oblečeny v červené
barvě (někteří to vzali opravdu vážně a vystrojili se i červeným spodním prádlem,
včetně ponožek – moc hezké). Děti si přinesly z domova červenou hračku. Celý den
jsme se věnovali červené barvě (jedné z barev podzimu), vytvořili jsme si červené
muchomůrky z tyček od nanuků a papíru, naučili se písničku „Červený šátečku“,
hráli  jsme  si  s červenou  modelínou  a  zkoušeli  vymyslet,  co  vše  je  kolem  nás
červené. Věřím, že si děti červenou barvu zapamatovaly :-).    -bm-
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USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

BESEDA O JESENÍKÁCH    Klára Kutilová, 4. třída

ČERVENÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLCE



Měsíc říjen je měsícem sklizně z polí a zahrádek,
a  tak  jsme  i  my  ve  školce  „sklízeli  úrodu“.
Naučili  jsme  se  rozdělovat,  co  patří  do  ovoce
a co  do  zeleniny,  vyzkoušeli  jsme  smyslové
orgány  –  chuť,  čich  a  hmat.  Většinu  zeleniny
a ovoce jsme ochutnávali, poznávali podle vůně
i hmatu.  Vyrobili  jsme  si  hříbek  ze  zeleniny
a jablíčka z papírových tácků. Nezapomněli jsme

ani na úrodu z polí, vytvořili jsme si z brambor kaktusy a tiskátka, sklízeli z polí
a zahrad, třídili úrodu na to, co patří do polévky a co do kompotu. Naučili jsme se
básničky s podzimní tématikou a krásně jsme vyzdobili  školičku.  Máte-li  zájem,
přijďte se podívat, rádi Vás uvítáme.          -bm-

A jak jsme prožili podzim ve škole? O tom píše Ríša Tomaščák, 4. třída:

Ve čtvrtek a pátek před dušičkami nás paní
ředitelka  pozvala  na  spaní  ve  škole.  Ve
čtvrtek ve škole bylo zábavné učení, protože
byla  angličtina,  kterou  nás  učí  zábavnou
formou  naše  nová  lektorka  Martinka,  která
bydlela  v  Chicagu.  Naučila  nás  3  nové
halloweenské písničky, které všechny bavily
a  učili  jsme  se  anglická  slovíčka  spojená
s tímto  svátkem.  (Pozn.  řed.:  Děti  se
dověděly, že se jedná o anglosaský svátek, který se vyvinul z křesťanského svátku
Všech svatých v Irsku.  Děti  ve strašidelných kostýmech chodí od domu k domu
a koledují  „trick  or  treat“,  což  znamená  „koledu,  nebo  vám  něco  provedu“.
Koleduje se o sladkosti, peníze děti nedostávají. Svátkem vždy žije celá vesnice, lidé
koledníky vítají s láskou. Před domy si dávají „jack o´ lantern“, neboli vyřezávané
dýně,  dalšími  znaky  jsou pak čarodějnice,  černá kočka,  duchové,  košťata,  ohně
apod.)  Jedna  písnička  se  dala  zahrát  jako  hra,  a  tak  jsme hráli.  Když skončilo
anglické dopoledne, šli jsme na zastávku a sbírali přírodniny na výrobky. Po obědě
jsme uklidili školu a po družině jsme šli domů, abychom si nachystali věci na spaní.
V šest hodin jsme šli zpět, a tam nás uvítala paní ředitelka. Po večeři, kterou jsme si
sami připravili nám Jessica zatančila a znovu jsme si zazpívali. Před spaním jsme si
prošli školu jen s lucerničkami se svíčkou. Ráno jsme si sbalili věci šli jsme na
snídani do třídy. Byla krupice – mňam! Po snídani pokračovala výuka s podzimním
tématem – na procházce jsme poznávali stromy a bylinky. Bylo to prostě supééér.
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PODZIM VE ŠKOLE A ŠKOLCE

SPANÍ VE ŠKOLE A HALLOWEEN PO ANGLICKU



Říjnová  družina  byla  velmi  pestrá.  Po  loňském
celoročním projektu  o  lidském těle,  jsme se  letos
zaměřili  na  Planetu  Zemi.  Už  jsme  poznali
postavení Země v naší sluneční soustavě, rozložení
světadílů na planetě, seznámili jsme se se zemskými
oceány. Poznáváme stromy, rostliny a postupně se
seznámíme i s faunou planety, až postupně přejdeme
k přírodě České republiky a našeho regionu.
V rámci Světového dne zvířat si děti přinesly do družiny své domácí mazlíčky, se
kterými seznámily své spolužáky. Děti dobře vědí, co mají jejich svěřenci rádi i co
ke svému šťastnému životu potřebují. A ti, co žádné domácí zvířátko nemají, nám
alespoň popovídali o zvířátku, které by si přáli. 
10. října jsme si připomněli také Světový den zraku. Děti zkusily, jak se cítí lidé,
kteří  přišli  o  zrak.  Snažily  se  poslepu  dostat  ke  svým  kamarádům,  poznávaly
jednotlivé osoby, zkoušely napsat krátkou zprávu nebo nakreslit obrázek. Zjistily,
že tohle všechno, co je pro zdravé lidi automatické, je pro slepce tvrdým oříškem.
Ve výtvarném kroužku děti kreslily do čtvercové sítě tvary listů, vyjadřovaly krásy
hudby a navlékaly listové lucerničky. V družině funguje i letos kroužek angličtiny,
který každé úterý nově vede lektorka Martina. Tato angličtina je pro všechny děti
zdarma. Posledním odpoledním kroužkem je náboženství a etická výchova, kdy pro
děti jednou týdně připravuje program pan farář.
13.  října jsme společně s dětmi  z  naší  mateřské školky a rodiči  pouštěli  draky.
Počasí  nám nadmíru přálo a na Rudnou shlíželo z nebeských výšin 17 draků –
někteří byli koupení a ti cennější byli vyrobeni doma šikovnými rodiči. Bohužel se
jednomu jedinému nepodařilo  dostat  se  do oblak  (měl  pochroumanou kostřičku
a nedalo se s tím vůbec nic dělat). Věříme, že si všechny zúčastněné děti pouštění
draků užily  a budou pilně se svými rodiči trénovat na drakiádu příští.  A možná
příště bude více těch „doma vyrobených a dětmi ozdobených“.
V družině také pracujeme na soutěžním díle  s názvem Namaluj, jak se bavíš.  Je to
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VÁNOČNÍ AKADEMIE 2014
Zveme vás na tradiční vánoční představení, které proběhne 

dne 18. 12. 2014 od 16:30 hodin 
v prostorách sálu kulturního domu. 

Po představení pro vás rodičovský klub připravil 
prodejní jarmark drobných dárečků a bohatý bufet. 

Přijďte se pobavit a posedět s přáteli v předvánočním čase.

PODZIMNÍ DRUŽINA



pro nás výzva – vloni jsme vyhráli 1. místo, a tak bychom ho letos rádi obhájili.
Vánoce se blíží a tak se i práce v družině přizpůsobuje. Pracujeme na výrobcích
hlavně  pilně  nacvičujeme  hru  i  písničky  pro  představení  a  vyrábíme  kulisy.
Nezapomínáme však ani na vzdělávání. V NC pro nás paní Tománková připravila
u příležitosti Dne stromů poučnou i zajímavou besedu o našich stromech. Děti se
seznámily  s  našimi  jehličnatými  stromy,  které  poznávaly  podle  jehličí  i  šišek.
Předvedly se i v poznávání listů ze stromů listnatých. Dověděly se něco i škůdcích
stromů,  prohlédly  si  dřevo  těmito  škůdci  napadené.  V parčíku  za  hřištěm  děti
poznávaly  stromy  „naživo“.  Naposledy  jsme  se  zastavili  u staré  lípy  zasažené
bleskem, která potřebuje vhodné ošetření, aby mohla žít ještě mnoho let.   -hv-

Rodičovský klub organizuje pro děti návštěvu  vánočního hradu Šternberk v pondělí  1. 12.
2014. Děti zažijí vánoční atmosféru na hradě a navíc si vyrobí ve vánoční dílně drobný dárek.
Výlet  v hodnotě  8  500  Kč  je  financován  z  výdělků  z  masopustu,  karnevalu,  sběru  papíru
a v neposlední řadě z darů místního svazu žen. I proto se znovu obracíme na rodiče a přátele
školy a připomínáme, že stále sbíráme papír a kovy, případně rádi přijmeme dětské knihy do
školní knihovničky, hry a stavebnice.      Za rodiče Lucie Hanáková

Svatému Martinu jsme věnovali celý den. Nejdříve jsme se z obrázkového čtení
dověděli, kdo to byl, a jaký velký čin vykonal. Poté jsme se rozcvičili s koníkem
a následně  pustili  do  pečení  svatomartinských  rohlíčků.  Ty  se  nám  obzvlášť
povedly,  plnili  jsme  je  tvarohem  a  mákem.  Celý  den  jsme  večer  završili
svatomartinským lampiónovým průvodem. Pro děti i jejich rodiče byla připravena
trasa se dvěma úkoly – nakreslit křídou koně od sv. Martina (za tmy) a vypustit
několik lampiónů štěstí tak, aby nám svítily na cestu. Koníci se nám moc povedli,
s lampióny to už bylo těžší. Po příchodu jsme se občerstvili čajem a rohlíčky, které
děti ráno upekly. Věřím, že tato akce se stane tradicí a už se těším na další ročník.-bm-

S dětmi jsme se také vypravili za kulturou. Navštívili jsme MŠ v Malé Morávce,
kde na nás čekali profesionální herci maňáskové divadélka ze Šternberka. Dětem
zahráli  tři  klasické  pohádky:  Máša  a  medvěd,  Boudo  budko  a  O  Budulínkovi.
Vtipně zpracovaný obsah doplněný krásnými písněmi a  kulisami  vzbudil  u  dětí
velký úspěch. Ke konci měsíce jsme se vypravili do Městské knihovny v Bruntále,
kde  si  pro  nás  připravili  program  „Město  Dobráčkov“.  Paní  knihovnice  nás
seznámila s městečkem, kde žili jen samí dobří lidé a pohádkové bytosti. Přečetla
nám pohádku o tomto zvláštním městečku a společně s dětmi si zahrála loutkové
divadélko. Dětem se v knihovně tolik zalíbilo, že jsme skoro nestihli autobus zpět
do školky. Přislíbili jsme, že po stěhování do nových prostor, ji opět navštívíme.-bm-
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VÁNOČNÍ DÁREK DĚTEM

SVATÝ MARTIN V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

SE ŠKOLIČKOU ZA KULTUROU


