Říjen 2014
V září oslavili narozeniny


ve třídě Včeliček
Albert Jenčovský 3 roky,
Alena Filipová 3 roky,
Antonín Beran 5 roků,
Amálie Plevová 5 roků,
Tereza Kubíková 5 roků

 ve třídě Berušek
Veronika Cimflová 6 roků,
David Vávra 6 roků
Bertíku, Alenko, Toníku, Amálko, Terezko, Verunko a Davídku, přejeme Vám všechno
nejlepší!
V říjnu slaví narozeniny


ve třídě Včeliček
Adéla Vaněčková 4 roky,
Tobiáš Málek 5 roků

Adélko a Tobíku, přejeme Vám všechno nejlepší!


ve třídě Berušek nemá nikdo narozeniny

Jak jsme prožili září v obou třídách naší MŠ ?
Zahájení nového školního roku 2014/2015
1. září 2014 přišlo ráno do budovy MŠ 12 budoucích prvňáčků spolu se svými rodiči.
Ukázali nám svoje nové aktovky, jejich vybavení, Štěpánek Beran nám zahrál na piano,
zazpívali jsme si společně písničky, které se děti učily ve školce. Nejstarší předškoláci se
tak definitivně rozloučili se svými kamarády a p. učitelkami ze školky. Potom společně
s paní uč. Klecovou ze ŠD odešli na zahájení nového školního roku 2014/2015 do Základní
školy.

Ve třídě Včeliček jsme přivítali nové děti, i ty, které chodily minulý školní rok do
Berušek. Jedenáct nejstarších dětí přešlo do ZŠ, do třídy Berušek, kde se budou
připravovat na školu. Během září k nim přibyl ještě jeden chlapec Davídek. Všem dětem
z obou tříd přejeme, aby se jim ve školce líbilo, a také p. učitelce Lucce Filipové, která se
vrátila do našeho kolektivu po šesti letech mateřské dovolené!
Ve třídě Včeliček jsme během září pracovali s těmito tématickými celky:


„Včeličko Zvídalko, pojď si s námi hrát“ - Zvídalka chce být

naše kamarádka – seznamování se školkou, s novým prostředím, s dětmi, p.
učitelkami, zaměstnanci školky, značkou, pravidly třídy, hygienou,.......


„Houby, houby, houbičky“- seznamování s různými druhy hub jedlých,
nejedlých, vycházky do přírody s pozorováním houbiček, kreslení, modelování,
pracovní činnosti, hudební, aj.



Babí léto – podzim se blíží, pozorování přírody, pavučinek s pavouky, příprava
ptáčků k odletu do teplých krajin, hudební, pracovní, výtvarné č., atd.



Čas vůně podzimního ovoce – opět mnoho vzdělávacích činností s jablíčkem,
hruškou, švestkou i jinými druhy ovoce, ochutnávky, smyslové hry a další
Ve třídě Berušek se vzdělávaly děti s paní učitelkou obdobně jako ve třídě
Včeliček, protože pracujeme podle společného Školního vzdělávacího
programu.



„Včeličko Zvídalko, pojď si s námi hrát“ - Zvídalka chce být naše
kamarádka – seznamování se školkou, s novým prostředím, s dětmi, p. učitelkami,
zaměstnanci školky, značkou, pravidly třídy, hygienou,.......



„Houby, houby, houbičky“- seznamování s různými druhy hub jedlých,
nejedlých, vycházky do přírody s pozorováním houbiček, kreslení, modelování,
pracovní činnosti, hudební, aj.



Podzimní čas nastává – podzim se blíží, pozorování přírody, podzimní sklizeň,
počasí, pavučinek s pavouky, příprava ptáčků k odletu do teplých krajin, hudební,
pracovní, výtvarné č., atd.

Hudební pořad „Tluče Bubeníček“
1. září 2014 – dopoledne, jsme byli pozváni do školy na „Bubnování“. Děti měly
možnost hrát na malé i větší bubínky i na velké bubny, zpívaly, hrály a přitom
rytmizovaly, zkusily si i zatancovat břišní tanec.
Schůzka rodičů
Odpoledne - proběhla ve školce informativní schůzka pro rodiče všech
předškolních dětí.
Polodenní výlet na Velešov
11. 9. se Berušky vydaly po hřebenech na Kapraď k vysílači. Cestou děti
posvačily „u bedly“ a užívaly si krásné výhledy do okolí. Při sestupu si vylezly na posed a
potom cestou plnily různé pohybové úkoly. Když došly na Velešov, čekalo děti
hledání pokladu.
Kroužky
V září probíhal ve II. třídě Berušek – ve středu kroužek Angličtiny a ve
čtvrtek výtvarně-pracovní kroužek Šikulky.
Logopedická depistáž
30. 9. naši školku navštívila klinická logopedka Mgr.Kulhavá, aby zjistila u dětí jakou mají
výslovnost.
Sběr kaštanů
Obě třídy chodily také sbírat kaštany, děkujeme p. Beranové za pozvání na sběr a také
p. Bradlerové za kaštany.
Sběr víček od PT lahví
Všichni pokračujeme ve sběru víček. Tímto vás prosíme, sbírejte dál !!!

