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Tento  školní  rok  budeme  zase  spolu  s  dětmi  bádat,  zkoumat  i  dělat
zajímavé pokusy. V rámci školní družiny vznikl Badatelský klub, který je
financován z prostředků Evropské unie. V rámci úspěšného projektu byla
škole poskytnuta dotace ve výši 829 000 Kč, která je určena na personální
posílení,  projektovou  výuku,
exkurze  a  poznávací  výlety  pro
děti a žáky, i na vedení zájmových
klubů. Badatelský klub tedy rozjel svou činnost. Na prvním setkání se děti
seznámily s náplní kroužku a formou her se začaly učit klást otázky. Hra
Black box bude děti  provázet  každou lekcí,  kdy pomocí  otázek budou
určovat,  co  je  v  boxu ukryto.  Na  druhém setkání  děti  zkoumaly  listy.
Pracovaly  venku,  listy  sbíraly,  pokoušely  se  je  správně určit,  důkladně

prohlédnout  jejich  stavbu  i  strukturu.
Polovinu  listu  potom  nalepily,  druhou
přesně  dokreslily.  Vzniklo  tak  listové
leporelo.  Při  třetím  setkání  děti  opět
zkoumaly  listy,  ale  tentokrát  pod
mikroskopem. A protože na podzim není
listí  nikdy  dost,  i  čtvrtá  lekce  patřila
listům. Děti tvořily pro sebe i spolužáky
vzorník listů z dřevin rostoucích v naší
obci. Pomocí atlasu i internetu jsme pak
všichni  vyhledávali  názvy  rodové
i druhové. Není totiž dub jako dub, javor
jako javor.  Listy jednotlivých druhů se
více  čí  méně  liší.  A děti  se  učí  tento
rozdíl vidět a uvědomit si ho.   -hv-
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VŠEZNÁLEK SE VRÁTIL



I my jsme letos opět oslavovali v družině naše domácí mazlíčky. Tuto akci
si děti vždy samy vyžádají a vyloženě se na ni těší. Ráno si přinesou své
nejmilejší kamarády do školy, ubytují je v družině, aby byli na jednom
místě a aby se nebáli, když se jejich majitelé učí. Každou přestávku si
s nimi  děti  chodí  hrát  a  samozřejmě kouknout,  jestli  něco nepotřebují.
V odpolední družině si pak zvířecí miláčky všichni navzájem představí.
A co jsme zjistili? Že děti mají  doma nejvíc králíčky a morčátka. Měli
jsme ve škole po několika letech i andulku a vodní želvičku. Byl to skvělý
den a už se těšíme, co nám zase děti představí příští rok.  -kv-

Zvířátka – to je snad pro děti to nejlepší a nejzábavnější téma. Děti své
domácí mazlíčky milují. A to se právě projevilo i v naší školičce, kde jsme
měli  projektový den – Světový den zvířat.  Děti  se na tento den těšily,
mohly si do školky donést své mazlíčky a seznámit ostatní, jak se zvířátko
jmenuje, jak se o něj každý den musí starat, co má rád na jídlo, co ho baví

a  co  naopak  ne.  Nejen  že  jsme  si  se  zvířátky
pohráli, ale také jsme se dozvěděli, která zvířátka
žijí u nás a která v jiných zemí. Pomocí obrázků
jsme třídili  zvířátka na různé druhy. Také všichni
víme,  jak  se  ke  zvířátkům  máme  chovat,  proč
zvířátka musíme chránit,  a  proč jsou pro nás tak
důležitá. Poté  jsme  si  na  zvířátka  zahráli
a předváděli je pantomimou. Při pobytu venku jsme
pozorovali  slepičky,  pejska,  ovečky  a  husy.  Ve
školce  bylo  se  zvířátky   veselo,  zavládla  dobrá
nálada a pohoda.   -km-

Mnohokrát si ani neuvědomujeme význam stromů. S dětmi jsme si tedy
připomněli, proč jsou stromy v životě lidí důležité, jak stromy dělíme i co
pro každého z nás stromy znamenají. Povídali jsme si o těch oblíbených.
Společně  jsme  nakreslili  velký  strom,  dotvořili  ho  různorodým  listím
a přidali jsme lístečky se vzkazy o kráse stromů i celé přírody.   -hv-
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SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT A NAŠI MAZLÍČCI

ZVÍŘÁTKA – TO NEJZÁBAVNĚJŠÍ TÉMA VE ŠKOLCE

DEN STROMŮ V DRUŽINĚ



1.  října  se  sešli  prarodiče  i praprarodiče  se
svými  vnoučaty  nebo  pravnoučaty,  aby  si
společně vytvořili podzimní dekorace. Víme,
že některé děti tuto možnost nemají, proto si
přišly  vytvořit  podzimní  dekorace se  svými
rodiči,  staršími  sourozenci  nebo  samy.
Námětů  jsme  měli  plno.  Některé  výrobky

byly  časově náročnější,  proto si  někteří  nestihli  vyrobit  vše.  Například
lesního skřítka z listí, podzimní závěs, ozdobu na dveře z krásných stuh
a šišek nebo ježka s pravými jablíčky na zádech. Materiály na výrobky
byly ryze přírodní. Sbírali jsme v lese, na loukách i zahradách. Dekorace
byly krásné a strávili jsme spolu opět odpoledne plné zábavy. Vyjděte si se
svými  dětmi  do  přírody  a  nasbírejte  materiál.  Děti  jsou  tvořivé  duše
a samy vás překvapí svou fantazií i kreativitou.     -hv, kv-

Jsou  stromy  důležité?  Znáte  stromy?
Kde je najdeme? Tak na takové otázky
jsme s  dětmi  našli  odpovědi.  Celý  den
jsme se totiž věnovali stromům.
U stolečku  jsme poznávali  různé  druhy
listů  a  plodů.  Děti  si  mohly  vybírat
z několika  druhů  činností  –  pexetrio
(stromy),  hra  s nákladními  auty  (odvoz
dřeva  z  lesa),  přírodovědné  atlasy

a encyklopedie. Společně jsme si v kroužku stromy popsali a určili jejich
části a povídali jsme si o tom, jak se mění v různém ročním období, a jak
jsou pro nás užitečné. Děti pak samy vymýšlely, co vše v lese najdeme.
Součástí byla i pohybová a hudební výchova. Hráli jsme hru Na doktora
Datla a aby bylo ve školce veselo, pustili jsme si píseň  Hajný je lesa pán,
řekli si o čem písnička je, a pak jsme si společně zatancovali. Po svačince
jsme si každý svůj strom vyrobili, pomocí špulek a korku jsme vytvořili
krásnou  barevnou  korunu  stromu.  Venku  jsme  stromy  pozorovali,
obdivovali jejich mohutnost, krásu a zvláštnost.  -km-
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PODZIMNÍ TVOŘENÍ SE SENIORY

PROJEKTOVÁ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE



Ve  školce  se  uskutečnil  další  projektový  den  –  uspávání  broučků.
V ranních  hrách  jsme  hledali  broučky  v  knížkách  a  zkoušeli  jsme  je
pojmenovat. Děti si mohly zahrát broučkové pexeso, omalovánku anebo
modelovat broučky z plastelíny. Povídali jsme si, které broučky známe,
kde je najdeme, jestli jsou pro nás užiteční, a jak bychom se k nim měli
chovat. Také co budou dělat v zimním období. Poznávali jsme broučky
z obrázků a zahráli jsme si na živé pexeso. Také jsme si vyrobili z lana
velkou  pavučinu,  určili  jsme  jednoho  pavoučka  a  ten  musel  pochytat
všechny děti – mouchy. Po svačince jsme si pavoučka vyrobili a k tomu
nás  doprovázela  písnička  z  pohádky  Včelí  medvídci.  Nakonec  jsme se
vydali  společně všichni  na zahradu,  kde jsme několik broučků objevili
a zazpívali  jim ukolébavku.   -km-

Ve  škole  jsme  uspořádali  výstavu
k výročí vzniku republiky. Vzdělávací
materiály  jsme  si  domluvili
s Národním  pedagogickým  muzeem
a knihovnou  J.  A.  Komenského
v Praze.  Doplnili  jsme  tak  vhodně
a tematicky  naši  školní  výstavku

starých  věcí,  které  jsme  k  prvnímu září  nainstalovali  v  rámci  zahájení  ročního
tématu Jak to bylo, jak to je. Pořídili jsme také nové knihy dětem k prostudování,
abychom s tématem mohli dále v listopadových dnech pracovat.    -zk-

Zdravou  pětku  už  ve  škole  známe.  Naplňuje
podmínky výchovy ke zdraví a obohacuje výuku
o zdravém životním stylu.  I  proto  jsme znovu
pozvali  lektorku  Zdravé  5,  aby  s programem
seznámila  mladší  děti.  Ty  starší  děti,  které  už
pětku znají, lektorka zaujala novým programem
Nakupování se zdravou pětkou, v rámci kterého

si zahrály deskovou hru a osvojily si základy správného nákupu zdravých potravin
pro vyvážený jídelníček. Informace děti  dostaly, tak snad s nimi při nakupování
s rodiči i dobře naloží…       -zk-
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USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

VÝSTAVA K VÝROČÍ 100 LET VZNIKU REPUBLIKY

NAKUPOVÁNÍ SE ZDRAVOU PĚTKOU


