Zprávičky z naší školičky
ŘÍJEN 2015

V září oslavily narozeniny tyto děti:

Třída Včeliček :

Třída Berušek :

Alena Filipová ( Alenka )

Sebastián Majer ( Sebík )

Albert Jenčovský ( Bertík )

Antonín Beran (Toník )

Barbora Lacková ( Barunka )

Amálie Plevová (Amálka)

V říjnu oslaví narozeniny tyto děti:
Třída Včeliček:

Třída Berušek:

Marie Jana Kučerová ( Mája )

Tobiáš Málek ( Tobík )

Matěj Pleva ( Matýsek )

Adéla Vaněčková ( Adélka )

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

Jak jsme prožili září:
✔ 2. 9. 2015 proběhla zahajovací informační schůzka pro rodiče, kde se představila nová

paní ředitelka Mgr. Kateřina Prachařová a paní učitelka Radmila Jetenská.
Rodičům jsme nabídly pročtení školního vzdělávacího programu, který bude po celý
rok vystavený na chodbě před třídou a oni mohou kdykoliv nahlédnout do jeho
obsahu.
Také paní vedoucí učitelka Marie Kočová seznámila rodiče se školním řádem,
bezpečností a změnou ranního příchodu do MŠ.
Odsouhlaseny byly také platby kulturních akcí na školní rok ve výši 300Kč, a platba
příspěvku do fondu SRPŠ také ve výši 300 Kč
✔ 17. 9. 2015 jsme s dětmi vyrazily na první společný výlet do Záměle. Děti nadšeně

sbíraly listy, plody, hrály hry na „Kočku a myš“, posvačily pod krásnou lípou a zdárně
se s chutí k obědu vrátily do školky. My paní učitelky jsme byly pyšné, jak šikovné
děti máme .
24.9.2015 nás navštívila paní logopedka Kulhavá a provedla depistáž, dětí od čtyř let.
✔ Během celého září probíhal adaptační program pro nově příchozí děti. Seznamovaly se
s prostory školky, školní zahrady, s kamarády a také se zaměstnanci školky. Všechny
děti zvládly svůj nástup do MŠ statečně i když pro všechny nebyl úplně jednoduchý.
✔

Naše témata pro předškolní vzdělávání „Včeliček“ na září

Děti si v průběhu září vyzkoušely tyto činnosti:

„Zvídalko pojď si s námi hrát“
➢ Modelování podzimních plodů
➢ Vystřihování jablíček podle linie ( správný úchop nůžek )
➢ Omalovánky k tématu a grafomotorické listy
➢ Stavění zahrádek ohrádek na koberci
➢ Pohybové aktivity s písničkami
➢ Pohybové hry s podzimní tématikou
Motivační cvičení vyjádřené pohybem a lokomočními cviky
Koulení jablíček – cvičení s malými míčky (koulení, chytání, házení)
➢ Poslechly si spoustu pohádek,veršovaly,rytmizovaly
➢ Přinesly si brambory, z kterých jsme vytvářely zvířátka do mechu
➢ A nakonec jsme si s dětmi udělaly zeleninový a ovocný salát jako ochutnávku.
Mňam to byla dobrota !
➢ Děti se naučily za krátkou dobu mnoho krásných podzimních písniček, které Vám
určitě doma zazpívaly 

„Zvídalka je naše kamarádka“
➢

➢
➢
➢
➢

➢

Děti prohlížely knihy, učily se hru, procvičovaly jemnou i hrubou motoriku
Vymalovávaly a vystřihovaly ovoce a zeleninu
Pojmenovávaly ovocné stromy, keře, všímaly si změn v podzimní přírodě
Zkusily si meditační dopoledné s hudbou a masážemi, vnímaly libozvučné tóny a moc
se jim to líbilo
Porovnávaly chutě ovoce a zeleniny
Analyzovaly příběh „ O ztracené hrušce“, pokoušely se odpovídat celou větou

„Babí léto , podzimní čas nastává“
Děti pracovaly s interaktivní tabulí, kde si procvičovaly dráčkovy úkoly. Například:
„Co je větší,co je menší“, „Co je pod, nad, vedle, nahoře nebo dole“
➢ Dále tiskaly bramborovými tiskátky korále při básničce: „ Princeznička na
bále, poztrácela korále „
➢ Nasbíraly kaštany, z kterého vyrobily překrásného draka a ježka
➢ Na závěr týdne si hrály s pavoučkem Emílkem, kdy předly pavučinu přátelství a moc
se jim to líbilo!
➢

Naše témata pro předškolní vzdělávání třídy „ Berušek“

„Všichni jsme tu kamarádi a všichni se máme rádi“
➢ Děti se snažily navodit přátelskou atmosféru pomocí her, poznávaly pomocí všech
smyslů.
➢ Seznamovaly se s novým prostředím, s novými kamarády a hračkami
➢ Byly seznámeny s pravidly bezpečnosti
➢ 10.9.2015 si udělaly „Berušky“ výlet na Velešov na celé dopoledne. Vystupovaly
náročným terénem, po cestě plnily sportovní úkoly a seznamovaly se s historií
Velešova.

„Bramborový týden“
➢ Bramborový týden nás provázel při všestranném rozvíjení dětí.
➢ 14.9.2015 jsme s dětmi navštívily galerii obrazů pana Plocka
➢ 15.9.2015 se děti věnovaly sbírání přírodnin

„Ovoce a zelenina“
➢
➢

Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla !
Děti třídily potraviny na ovoce a zeleninu, pojmenovávaly je, ochutnávaly a určovaly
podle hmatu jejich tvar a podle chuti jejich druh. Byla to veliká zábava a radost !

Co nás čeká v říjnu:
•

6. 10. 2015 nás čeká divadelní představení ve Vamberku
„ Matylda zasahuje aneb povídačky naší kačky“ ( obě třídy )

•

Od 6. 10. 2015 bude každé úterý probíhat po odpoledním odpočívání :
„Hra s anglickými slovíčky“. ( Berušky )

•

Odpoledne 7. 10. 2015 „ Drakiáda“ v případě příznivého větru a počasí, pro
rodiče a děti obou tříd.

•

9. 10. 2015 beseda s chovatelam dravců ( obě třídy )

•

Během října si děti z obou tříd zahrají v rámci vycházky „Šipkovanou“

•

27. 10. 2015 „ Zamykání lesa“ dopoledne, společně obě třídy.
Delší procházka ke studánce a symbolické zamykání lesa.

Zapsala: Radmila Jetenská

