
 

SOVICE 
Leden 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Měsíc leden byl ve znamená mimořádných akcí. Nejprve nás navštívil pan 

Hořák ze záchranné stanice Zvíře v nouzi. Viděli jsme například strašilky, 

chameleona, nebo ježka. V dalším týdnu jsme se vydali na prozkoumání zá-

bavního centra Labyrint, které jsme si moc užili. A v závěru měsíce se před-

školáci ze Soviček učili lyžovat ve Ski areálu Fajtův kopec.  

                           Kulíšci 

Měsíc leden byl ve znamení zamrzlé pří-

rody a kouzlení obrázků na okna naší 

školky. Proto jsme se ve školce učili o zim-

ních sportech, povídali jsme s o sněhulákovi 

a pokoušeli jsme se kouzlit jako pan mráz. 

Sledovali jsme počasí a těšili se, že 

třeba budeme moci jít i sáňkovat.  

V měsíci lednu jsme se podívali na 

zoubek zimním pohádkám a zimě v 

dalekých zemích. Navštívil nás Eskymák, 

který nám ve třídě vykouzlil iglú, o které 

jsme se měli starat a plnit v něm nejrůznější 

zimní úkoly. Chtěl se za námi přijít i podívat, 

ale bylo mu velké teplo, tak nám nechával 

pouze dopisy s úkoly. V závěru měsíce jsme 

se vydali po stezce až do lesa, kam nás za-

vedli stopy zvířátek a díky tajence jsme vě-

děli, kde je náš cíl. Tam jsme zvířátkům ne-

chali něco dobrého do bříška.  

Sovičky 

Do Nového roku se děti pustily s vel-

kou chutí tvořit a bádat své okolí. Tak-

že se měsíc leden nesl v kreativním duchu  

tvoření a zkoumání zimní přírody. Děti si 

vyrobily sněhuláka s papírových tácků a 

krásnou dekoraci v podobě malované skle-

nice od zavařenin. Dále nás čekalo i expe-

rimentování s vodou, jak zpracovává náš 

mozek vnímání tepla a chladu. Venku děti 

pomocí lupy zkoumaly sněhové vločky, 

zmrzlou trávu a rostliny. Když mrzlo, sklá-

daly si hradby z obarvených ledových kos-

tek. Projektový týden nás odnesl do Ledo-

vého království za zábavným Olafem, který 

má rád vřelá objetí. Stejně vřelá nálada 

vládla i při začleňování nové kamarádky, 

které se ve školce s námi moc líbí. Závěr 

měsíce jsme zakončili prací s keramickou 

hlínou, aby toho tvoření nebylo málo. 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc prosinec 

                                                               Přeřeky 

V prosinci se sovou rozzáříme vánoční strom s 

1. a 2. třída 

18. týden  Zimní čas 

19. týden  Zimní čas 

20.týden   Zimní pohádky (projekt) 

21. týden  Za zvířátky do lesa  

 

V měsíci lednu nás do říše snů doprová-

zela pohádková knížka Mami, čti mi. Kni-

ha nás provázela velmi dlouho, jelikož je 

plná pohádek a příběhů, které svojí dél-

kou vyhovují právě na dobu usínání. Po 

této výjimečné knize přišla řada na knihu 

Ladislava Špačka Etiketa pro kluky a hol-

čičky. Nejprve nás doprovázela do postý-

lek první ze tří knih Dědečku, vyprávěj.  

• Paní učitelka ukazuje dětem ob-

rázek s ptačí budkou. Dítě: To je 

kadibudka. 

• Při tvoření tří králů, kteří stojí na 

zasněženém kopci se zeptá paní uči-

telka, na čem tři králové 

stojí. Dítě: Na 

Měsíci.   

Pro měsíc s názvem ledu jsme ke čtení zvolili 

i odpovídající příběh, a to Polární pohádku 

od Daniely Krolupperové. V projektovém 

týdnu to byly zase příběhy z Ledového krá-

lovství, kde jsme zjistili něco z dětství Anny a 

Elsy a také to, jak Anna chtěla všem udělat 

skvělý piknik. Potom jsme přešli na nádher-

ný příběh o ptáčcích a lidech s názvem Čim, 

Čára a zahrada od Radany Dungelové. 

• Myslím, že vás chtěl, paní učitel-

ko, podpálit. (napálit) 

• Mně se líbilo gagobán. 

(tobogán) 

• Dítě: Já tu polívku jíst nebudu! 

Učitelka: Proč? 

Dítě: Je tam žába! (reakce na bro-

kolicovou polévku) 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Zábavní centrum LABYRINT  



Lyžařský výcvik  

Návštěva 1. třídy 

Keramika 


