
Všeználci se vydali bádat do lesa.
Úkol  zněl  –  vytvořit  ekosystém
ve  sklenici.  Vybaveni  velkými
lahvemi, zvídavostí a nadšením se
vydali  k  lesu.  Zkoumali,  co
všechno  mohou  v lese  najít,
a z toho co viděli potom vybírali,
co  mohou  použít  pro  svůj
ekosystém. Jak dobře vybírali, to
ukáže  čas.  Správně  založený
ekosystém  vydrží  mnoho  let.

Cestou zpět si potom svůj kousek živé přírody zalili vodou z potoka. Ve
škole  uložili  své  sklenice  na  okno.  Je  potřeba  počkat,  až  vznikne  to
správné  mikroklima.  Během  týdne  pozorovali  změny,  které  se  děly
v ekosystémech.  V další  lekci  zkontrolovali  vlhkost,  popřípadě  zvlhčili
obsah v lahvi dešťovou vodou, a některé ekosystémy pevně uzavřeli. Ty si
už  budou  žít  svůj  život  –  svůj
koloběh.  Některé  přemokřené  si
budou  muset  ještě  počkat  na  své
uzavření.  Teď  už  zbývá  jen
pozorovat, co se děje, co se mění. 

  -hv-
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Motto: I have achieved nothing, until I found myself.



20. října si připomínáme Den stromů. Děti
vědí,  že  jsou  stromy  pro  nás  důležité,  že
nejsou  jen  kořen,  kmen  a  koruna  nebo
„výrobce“  kyslíku.  Vědí,  že  stromy  jsou
živé, že také žijí svůj život, vnímají a cítí,
že si pomáhají, komunikují spolu, mohou se

dožít  stovek let.  Povídali  jsme si  o stromech na zahradě, v lesích. Děti
poznávaly  listy  stromů,  jejich  plody.  Na  závěr  si  vytvořily  svůj  strom
s frotážovými listy, do kterých vdechly svá přání stromům.   -hv-

Už si asi nedovedeme představit školní rok
bez  jednoho  dne  se  svými  mazlíčky.
I kdybychom  dětem  zapomněli  akci
připravit,  tak by se o ni samy přihlásily…
Už  od  září  se  vyptávaly,  kdy  si  mohou
přinést  do  školy  svého  mazlíčka.  A  toto

přání si mohly splnit v pátek 4. října. Hned z rána jsme zvířátka usídlili
v družině. Každou přestávku je děti chodily kontrolovat, dát jim jídlo nebo
vodu. Kromě tradičních zakrslých králíčků, andulek a morčat, si druhačka
Amálka přinesla hada. V rámci družiny děti představily všechna zvířátka
a poté  si  je  i  výtvarně  ztvárnily.  Na  konci  dne  byla  všechna  zvířátka
unavená a byla ráda, že se vracejí zpět do svých domovů.   -kv-

V úterý 22. října jsme měli v družině opět herní odpoledne. Ondřej s Jakubem nám
přišli blíže představit hru Ubongo 3D Junior. My už jsme hru trošku znali, protože
jsme ji dostali od Ježíška minulý rok. Tentokrát jsme ale měli vícero balení, a tak
jsme mohli naráz vytvořit celkem pět skupin. Odpoledne uteklo jako voda a my už
se těšíme na další herní odpoledne.   -kv-
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OPĚT SE SVÝMI MAZLÍČKY...

UBONGO

DEN STROMŮ



Dne  7.  října,  jsme  se  s  dětmi  zúčastnili
divadelního  představení  Tůdle  nůdle  aneb
rošťačíme  s  dětmi.  Divadelní  představení  se
konalo  v  Bruntále,  kam  jsme  se  dopravili

autobusovou  linkou.  Představení  dvou  skřítků  z  kouzelného  lesa  plné
zpívání, hádanek, hraní a rošťačení, bylo pro děti velmi přínosné. Touto
zábavnou formou se měli možnost naučit některé základní bezpečnostní
a také  společenská  pravidla  (například  řádně  se  rozhlédnout  před
přechodem). Děti představení opravdu bavilo a nespustily z jeviště oči. Po
odchodu  z  divadla  jsme  trochu  volného  času  využili  na  procházku
a krátkém pobytu na náměstí. Už teď se s dětmi těšíme na další kulturní
zážitek. -sm-

V  měsíci  říjnu  jsme  s  dětmi  uspořádali
projektový den – Malý zahradník. Ve školce
měly  děti  možnost  se  seznámit  s různými
plody,  které  nám  nabízí  naše  příroda  na
podzim, a následně je třídily podle předlohy.
Dalším úkolem dětí  bylo poznávat bylinky,
rozmanité druhy stromů a ovoce. Jako každý
rok  se  děti  nemohou dočkat  na  sběr  šípků
a následné vaření čaje. Jak se říká: bez práce
nejsou koláče… děti byly opravdu pracovité
a všechny šípky pečlivě očistily.  I tentokrát
se nám čaj  podařil
a dětem  velice
chutnal.

Nejvíce pak děti zaujala hra s přírodninami, jen
se podívejte na fotografie, jak jim to šlo – ať už
se šípky nebo kaštany.       -kvo-
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TŮDLE NŮDLE aneb rošťačíme s dětmi

MALÝ ZAHRADNÍK



Tento projektový den jsme s dětmi věnovali pozornost lesu
a jeho  změnou  v  období  podzimu.  Při  vycházce  jsme
pozorovali  barevné  listí  a  děti  měly  možnost  si  hezké
kousky  nasbírat.  Také  jsme  si  vyzkoušeli  poznávání
přírodnin podle hmatu a další zajímavé aktivity. Nejvíce nás
ale  zaujal  samotný  poslech  lesa,  všichni  jsme zavřeli  oči

a zaposlouchali se do zvuků, jakými k nám les promlouvá. Jde vidět, že
děti mají přirozeně kladný vztah k přírodě. Toto nádherné prostředí nás
příjemně odreagovalo a dobilo novými silami. -sm-

Významným dnem v měsíci  září  se stal  Světový den
zvířat. Děti se na tento den těšily, mohly si do školky
donést  své mazlíčky a seznámit  ostatní  s  tím,  jak se
zvířátko jmenuje, jak se o něj každý den musí starat, co
má rád na jídlo, co ho baví a co naopak ne. Nejenže
jsme si  se zvířátky pohráli,  ale také
jsme se dozvěděli, která zvířátka žijí

u nás, a která v jiných zemích. Také všichni víme, jak se máme
k živým tvorům chovat, proč zvířata musíme chránit a proč jsou
pro nás tak důležitá. Velká pochvala patří Terezce, jelikož všechny
domácí mazlíčky, které doma má, jsou velká zvířátka a do školky
nemohou. Ale s maminkou měly originální nápad a donesly dětem
ukázat  fotky  mazlíčků.  Moc  nás  to  potěšilo.  Ve  školce  bylo
veselo, zavládla dobrá nálada a pohoda.        -kvo-

Ve  školce  jsme  v  říjnu  ještě  zvládli  další
projektový  den  –  Uspávání  broučků.  Každý  si
mohl  vyrobit  svou  berušku,  které  jsme  venku
postavili z přírodnin domeček a rozloučili jsme se
s ní ukolébavkou. -kvo-
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PODZIMNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT V NAŠÍ ŠKOLIČCE

ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK, USPÁVÁNÍ BROUČKŮ


