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Červená je barva podzimu, proto jsme se i my ze školičky převlékli do
červené  a  uspořádali  jsme  si  Červený  den.  Společně  jsme  si  povídali
o červené  barvě  –  co  vše  může  být  červené,  o  odstínech  červené,
a pokusem jsme zjišťovali, jaké odstíny vznikají přidáním červené barvy.
S dětmi jsme si zopakovali písničku Červený šátečku a s šátky si i na tuto
píseň  zatančili.  Vyrobili  jsme  si  červené  muchomůrky  a  poslechli  si
muzikálně zpracovanou pohádku Červená Karkulka. Paní kuchařka na nás
také myslela a udělala nám „červený oběd“. -bm-

4. října se slaví Mezinárodní den zvířat. Ani ve školce jsme na zvířátka
nezapomněli. Děti přišly nastrojené ve zvířecích maskách a náramně jim
to slušelo.  Vysvětlili  jsme si,  proč se  slaví  den zvířátek a proč zrovna
v tento den. Děti si připomenuly, jak se ke zvířátkům máme chovat, a co
všechno zvířátka  potřebují,  a  co  dělat,  když najdeme nějaké  zatoulané
zvířátko.  Četli  jsme si  pohádku o Kočičce a pejskovi  a  vyrobili  si  lva
z podzimního listí. Naše nejmenší Amálka nám přinesla ukázat vzácnou
žabičku a děti z ní byly nadšené (chudinka se ani nemohla prospat). -bm-

Každý měsíc pořádáme v naší  školce společnou oslavu narozenin.  Přes
den  zpíváme  narozeninové  písničky  (zvládneme  to  už  i  v  angličtině),
vyrábíme  oslavencům  přání  a hlavně  připravujeme  narozeninové  dorty
(nepečený dort ze zakysané smetany, piškotů a ovoce). Děti ho velmi rády
vyrábějí a jsou velmi šikovné. Zvládnou si ovoce samy nakrájet, vyšlehat
šlehačku, vyskládat formy piškoty a nazdobit je. Vždy chutnají výborně,
a když oslavenci sfouknou svíčky, všichni si na nich pochutnáme.      -bm-
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ČERVENÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT

NAROZENINOVÁ OSLAVA



„Tak jsme to zvládly“, žuchnutí kamene a poplácání po ramenou zaznělo, když
autobus zastavil v pondělí 12. 10. ve 20:15 před obecním úřadem. Takto jsme
si s paní učitelkou Bárou gratulovaly, že jsme zpět přivezly všechny účastníky,
a  ještě  k  tomu bohatší  o  zážitky.  Přiznám se,  že  do  té  doby  se  mi  vůbec
nechtělo o akci veřejně mluvit a chlubit se s tím, co naše děti čeká. Dokud vše
nedopadlo dobře...  Takže přišel  čas  POCHLUBIT SE. A myslím, že máme
čím.
Jako  jedna  z  mála  malotřídek  v  republice  jsme  našli  odvahu  přihlásit  se
o dotace na jazykově-vzdělávací pobyt v Anglii. Dokonce jsme tak překvapili
cestovní kanceláře, že nám zprvu takto malé děti všichni odmítali.  Na naše
poptávky  reagovali  negativně.  Vyrazit  na  vlastní  triko  letadlem
s nízkonákladovou společností bylo velké riziko – kdyby vše neklaplo a někde
nám náhodou ujel vlak, mohli jsme zůstat někde na cestě do Prahy a bylo by
po výletě. Obrátila jsem se tedy na „starou známou“ – cestovní kancelář Ing.
Zuzany  Smoradové,  se  kterou  jsem  již  Londýn  dvakrát  navštívila  –
specialistku  na  školní  zájezdy.  Zázrak  se  stal  –  paní  majitelka  a  zároveň
průvodkyně jediná dokázala ihned zareagovat a slíbit mi, že naše děti vyveze.
Nemuseli jsme tedy dotaci vracet – první úspěch! A cestovní kanceláři jsme
způsobili  věkový  rekord  –  protože  kluci  Balášovi  se  stali  nejmladšími
účastníky, které kdy do Anglie vezla. 
Z  Rudné  nás  odjelo  celkem  16.  Dotace  v  rámci  projektu  Prožitkem
poznáváme svět ve výši 138 tisíc Kč pokryly náklady pro deset dětí z 2. až 5.
třídy. Protože jsme na poslední chvíli museli řešit náhradníka – nabídli se hned
dva s platným pasem i za cenu, že jednomu z nich rodiče cestu uhradí. Rovněž
tak další zájemci, kteří s námi vyrazili, včetně dvou obětavých maminek, si
pobyt hradili. Moc bych tak maminkám Luciím chtěla poděkovat, protože byly
velkou pomocí a oporou na naší dlouhé cestě. 
Program na cestě byl velmi náročný. Tak to na poznávacích zájezdech chodí –
spánek v autobuse a stihnout toho co nejvíc. Tři noci z pěti jsme naštěstí mohli
ulehnout v měkkých matracích pod peřiny v hostitelských rodinách. Fotografie
jsme  už  umístili  na  stránkách  školy  a  postupně  umisťujeme  i  videa  na
youtube.com/user/skolarudnapp.
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JAK JSME BYLI V ANGLII



Bylo toho moc.  Děti  ucaprtané,  nožky bolely...  Cesta vedla přes Německo,
Belgii,  Holandsko a Francii.  Dvě země ze  čtyř  ale  děti  vůbec nepostřehly,
protože jsem je  míjeli  v  hluboké noci,  kdy všichni  spali.  Ve tři  ráno jsme
dorazili  do  francouzského  přístavu  Calais,  kde  děti  vystoupily  z  autobusu
a samostatně musely projít celní kontrolou a předložit své pasy. Potom jsme se
nalodili  na trajekt  a  ve čtyři  hodiny vypluli  směr  Anglie.  Nemohli  jsme si
nechat ujít prohlídku lodě a venkovní paluby. Štěstí nám přálo – moře bylo
klidné a na nebi svítily hvězdy. V Doveru jsme přesunuli čas o hodinu zpět
a začalo anglické dobrodružství.
V  šest  ráno  jsme  navštívili  Greenwich  –  místo,  kterým  prochází  nultý
poledník.  Odtud  jsme  navíc  viděli  vycházející  slunce  a  probouzející  se
Londýn. Potom jsme zamířili do školy. Během pobytu děti absolvovaly 9 hod
výuky angličtiny s rodilou mluvčí. Po napůl probdělé noci v autobuse to ale
bylo pro děti velmi náročné, a projevilo se to na jejich výsledcích. 
První  odpoledne  jsme  zamířili  do  Harry  Potter  Studio  –  ateliérů,  kde  se
natáčela  většina  dílů.  Nejsme  velcí  znalci  Harryho,  a  tak  jsme  si  před
odjezdem alespoň jeden díl pustili. Na návštěvě bylo zajímavé to, že jsme se
vlastně pohybovali ve studiích, ve kterých se film natáčel. 
Na Londýn jsme měli jen dva dny – proto jeho prohlídka byla velmi náročná.
Ale viděli jsme to nejdůležitější – to, s čím se děti budou ve škole setkávat na
druhém stupni a dále, a třeba si někdo vytáhne Londýn jako maturitní otázku
z angličtiny a vzpomene si: Tower, Tower Bridge, Big Ben, Westminsterský
palác,  Buckinghamský  palác,  Trafalgar  Square,  Piccadilly  Circus  a  mnoho
dalšího. Všichni už víme, že Londýnem protéká Temže, a ve které budově sídlí
starosta nebo kde bydlí královna Alžběta II. 
Velkým  zážitkem  bylo  pro  mnohé  setkání  s  vodami  Atlantského  oceánu,
přesněji jeho části Keltského moře, a ještě přesněji kanálu La Manche. Všichni
jsme se moře dotkli, někteří i ochutnali, velká část dětí si vodu odnášela také
ve svých botách. Vidět moře jsme si dali jako podmínku pobytu, a tak jsme se
jeden den vydali do Brightonu a ke křídovým útesům Beachy Head. 
Mnoho místa už k popisu nemám, i když by se dalo ještě psát. Zmíním tedy jen
ubytování  v  hostitelských  rodinách,  kdy  měly  děti  alespoň  malou  možnost
nahlídnout  do starých anglických domů a tři  noci  v  nich pobýt.  Nenadchlo nás
anglické  stravování,  a  tak  se  při  hodnocení  zájezdu,  které  od  dětí  shromáždila
cestovní kancelář,  objevilo, že nejvíc jim chyběly obědy od naší paní kuchařky.
Trajektem zpět, další noční zážitek na lodi, německá dálnice, Rudná.   -zk-
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A CO JSME VLASTNĚ VIDĚLI...



I  když paní  učitelka  Bára  doprovázela  školáky  do Anglie,  program ve  školičce
probíhal podle plánu. Ve středu 7. října jsme jeli do školky v Malé Morávce, kde
děti  zhlédly  divadelní  představení  Hrubínových  pohádek –  O  Smolíčkovi
a O Budulínkovi. Pohádky se dětem velice líbily a poučení: to všichni věděli, že
nemají otvírat ani věřit cizím lidem. Po představení nám zbylo ještě trochu času
a děti se tak mohly ještě protáhnout na dětském hřišti. 
Každý  čtvrtek  chodí  školka  do  tělocvičny,  ale  protože  bylo  nádherné  slunečné
počasí,  vydali  jsme  se  na  dlouhou  vycházku  do  přírody.  Cestou  se  děti
seznamovaly  s  nejběžnějšími stromy, zkoumaly jehličí,  prohlížely  si  různé listy,
zjistily,  co  je  to  strniště,  že  hodně  ptáků je  hejno,  pozorovaly  dravce  při  lovu,
vyplašily srnku a našly i mrtvou myšku. Chudinka. K tomu všemu si ještě poběhaly
po louce na čerstvém vzduchu. To bylo jiné běhání, než po parketové podlaze! 
V pátek si děti připomněly pohádku O Budulínkovi a samy si ji zahrály. V pondělí
pak uspávaly broučky. Z knihy „Broučci“ se dověděli, jak se broučci chystají na
zimu. Knihu si měly možnost prolistovat, prohlédly si i Knihu Ferdy Mravence, kde
vystupuje mnoho rozličných brouků a hmyzu. Na kamínky si potom temperovými
barvami namalovaly broučky podle svých představ. Tyto broučky jsme šli uspat,
vždyť už bylo na čase. Celý den byla pěkná zima a dokonce už sněžilo, a proto
jsme se rozhodli zazimovat broučky na školní zahradě. A spali a spali... 
Den stromů proběhl v úterý. Děti si připomněly druhy stromů, které poznaly na
dlouhé vycházce, pojmenovaly části stromů a popovídali jsme si, k čemu stromy
jsou.  Poté  si  ve skupinkách stromy namalovaly  a koruny vytvořily  otiskováním
listů. Na vycházce jsme si opět opakovali názvy. A ve středu si děti vyrobily krásné
sovičky z papírových sáčků. Práce v mateřské školce je náročná – pro pedagoga,
i pro děti. Je neuvěřitelné, kolik nového se naučily za jediný týden!   -hv-

Hlavní akcí říjnové družiny bylo již  klasické  odpoledne s domácími mazlíčky.
Opět  si  děti  přinesly  své  chlupaté  kamarády  (omlouvám se  želvě,  která  chlupy
nemá)  a  představily  je  svým  spolužákům.  A tak  se  ostatní  dověděli  o  životě
králíčků, morčat i želvy. Novinkou pro všechny byl plch lesní, kterého děti viděly
úplně poprvé a úplně zblízka. Připomněli jsme si i Světový den zraku, s dětmi si
povídali o zraku, o očích – jak je chránit. Vyzkoušeli jsme si, jaké to asi je, přijít
o zrak a žít v úplné tmě. 
A čas dalšího důležitého programu je tady – naše škola se opět přihlásila do soutěže
Superfarmář, a tak zase trénujem a trénujem. Mezitím si stíháme i pohrát, napsat
domácí úkoly nebo si něco nakreslit.    -hv-
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A CO JSME JEŠTĚ STIHLI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?

ŘÍJNOVÁ DRUŽINA


