Listopad 2014
V listopadu slaví narozeniny



ve třídě Včeliček
Jana Izáková 3 roky

Janičko, přejeme Ti všechno nejlepší!



ve třídě Berušek
nemá nikdo narozeniny

Jak jsme prožili říjen v obou třídách naší MŠ ?
Ve třídě Včeliček jsme pracovali s těmito tématickými celky:
 Kdo má rád zeleninku, nezastoná na chvilinku


Týden s Křemílkem a Vochomůrkou



V lese bydlel ježek....



Fouká venku fouká, drak se z mraků kouká

Ve třídě Berušek


Čas vůně podzimního ovoce



Kdo má rád zeleninku, nezastoná na chvilinku
Padá listí zlaté, rudé... 2 týdny

Po dobu těchto týdnů se děti nadále seznamovaly s různými druhy zeleniny a ovoce,
pozorovaly změny v přírodě, počasí na podzim, sbíraly a pozorovaly barevné listy,
procvičovaly si na nich barvy, poznávaly stromy, kreslily je, malovaly, vyráběly věci
z přírodnin, ježky, draky, zpívaly o nich písničky, učily se říkanky, počítaly, cvičily, apod.

8. 10. Divadlo „Duha“
V tento den jely obě třídy MŠ autobusem do Vamberka, na divadelní představení
„O perníkové chaloupce“.
9. 10. Odpolední akce s rodiči – „Po stopách Křemílka a Vochomůrky“
Ráno si všechny děti zasadily na zahradě s Křemílkem a Vochomůrkou ( p. uč. Luckou a
Ivou B.) semínka, kterým zpívaly „Vstávej
semínko ho-la-la, bude z tebe fiala...“
Odpoledne zase cestou do Modlivého dolu
společně s „živými“ pohádkovými postavami plnili rodiče s dětmi různé úkoly z pohádek.
Např. „Jak si udělali houpačku“,
„Jak hledali pět peněz“, „Jak vystřelili z kanónu“.....aj. Rodiče děti pohoupali na houpačce ze
svých rukou, děti hledaly v trávě 5 kulatých „peňez“a navlékaly je na provázky, nebo házely
„koulemi“ a jiné úkoly.
Posledním úkolem bylo najít pařezovou chaloupku v lese, kde byly uschován poklad a
medaile od Křemílka a Vochomůrky. Potom jsme se všichni přemístili do tábora Železničář,
kde na všechny čekalo malé občerstvení a zapálený táborák, na kterém jsme si opekli vuřty.
Když se začalo stmívat, vydali jsme se k domovům. Na cestu nám posvítily děti se svými
lampionky.
Akce se vydařila a myslíme si, že se líbila dětem i jejich rodičům.
30. 10. Dýňová slavnost
Po podzimních prázdninách nosily děti do školky a školy vyřezané dýně, které jim připravili
rodiče. My jsme si z nich alespoň na jeden den udělali ve školce výstavku. Byla to radost na
ně jen pohledět! Odpoledne jsme je přestěhovali k ZŠ na hřiště, kde je další rodiče z MŠ a
ZŠ doplnili do rekordního počtu kolem 50-ti. Když se zapálily, byla to nádherná podívaná!
Všem rodičům moc děkujeme!
Každá dýně měla svoje číslo, aby si mohly rodiny vybrat, která je zaujala. Nejvíc hlasů
dostala velká dýně s motivem potštejnského hradu. Rodina Cimflova za ni dostala krásný
dýňový dort, který upekla p. Eva Doležalová, maminka Karolínky. Také nás všechny
přítomné doprovodila při zpěvu „dýňových písniček“ malá „rodinná kapela“ ve složení:
Anežka Beranová, mamky L. Filipová, M. Balousová, I. Matýsová a tatínek Halamka. Všem
moc děkujeme.
Celý podvečer mohli všichni ochutnávat výborné dobroty, které nám upekly některé
maminky, za což jim také moc děkujeme.

Slavnost se vydařila a doufáme, že se také všem přítomným líbila.
Kroužky
Od října probíhala ve II. tř. odpolední činnost hry na flétničky, pod vedením p.
učitelky M. Kočové.
Sběr víček od PT lahví
Všichni pokračujeme ve sběru víček. Tímto vás prosíme, sbírejte dál !!!

