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Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Hned první listopadový den nás ve školce přivítalo Divadlo „Úsměv“. Tentokrát si pro nás 

připravilo pohádku s názvem „Podzimní pohádka o drakovi“, ve které se děti naučily, proč 

není hezké se někomu posmívat nebo být závistivý. S posledním listopadovým dnem se So-

vičky vydaly do sauny, čímž završily letošní saunování.  

                           Kulíšci 

Kulíšci už netrpělivě vyhlíželi, jak se krajina 

obaluje do zimního pláště a nemohli jsme 

se dočkat, až paní zima usedne na trůn a 

zasype naši školku bílou peřinou.  

Než se přiblížil svatý Martin na svém bílém 

koni, Kulíšci si proletěli pohádkami, jako 

kdyby měli kouzelný prsten a uměli létat z 

pohádky do pohádky. Od tradičních po ty 

méně známé, proletěli jsme se světem po-

hádek až k Večerníčkovi, který nám ukázal  

a pojmenoval řadu svých večerníčků. Nauči-

li jsme se vyprávět pohádky známé a celým 

měsícem nás provázela písnička Vrátka do 

pohádky, která byla napsaná jen pro nás. 

Projekt tentokrát patřil prababičkám. Nás 

celým projektovým týdnem provedla babič-

ka Bětka, která nám ukazovala různé čin-

nosti a zájmy, které byly typické právě pro 

její dobu. Nakoukli jsme pod pokličku i 

místnímu folklóru a zkusili jsme si, jaké to je 

vyšívat.  

Sovičky 

Na začátku listopadu jsme oslavili svátek 

Dušiček, kdy jsme si o tomto svátku poví-

dali, plnili úkoly na interaktivní tabuli a vy-

dlabali si i dýně inspirované americkým 

Halloweenem. V druhém týdnu Sovičky s 

nadšením očekávaly příchod sv. Martina. 

Naučily se o něm krásnou básničku, hrály 

na Orffovy hudební nástroje ale sv. Martin 

se i přes naši snahu opět opozdil. A tak 

přišel další týden, tentokrát projektový. S 

prababičkou jsme se vydali za jednou z 

nejstarších pohádek a to „O dvanácti mě-

síčkách“. Tam jsme si upevnili pojmy roč-

ních období i jednotlivých měsíců. Posled-

ní týden jsme si užili ze všeho nejvíce. Pře-

ce jenom, kdo nezná oblíbeného panáčka 

z Večerníčku? Děti většinu pohádek i po-

hádkových postav poznaly a ještě dokonce 

zvládly některé příběhy samostatně odvy-

právět. A v pátek nám konečně nasněžilo, 

takže zimní radovánky mohou začít . 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc listopad 

                                                               Přeřeky 

V listopadu  pro všechny sova přečte pohádky. 

1. a 2. třída 

10. týden  Z pohádky do pohádky  

11. týden  Princ na bílém koni  

12.týden   Prababičko vyprávěj (projekt)  

13. týden  Večerníček 

 

S Kulíšky jsme v měsíci listopadu dále 

prozkoumávali knihu Mami, čti mi, která 

je nabitá nejrůznějšími pohádkami a po-

hádkovými příběhy známými, ale i méně 

známými. Příběhy jsou většinou krátké, a 

to u Kulíšků vítáme, protože při delších 

nám padají víčka a závěru pohádky už se  

většinou nedočkáme.  

• Při povídání si o sběru papíru jedno 

dítě říká: 

Já třídím hodně faktury. 

• Odpověď na otázku, co se sbírá nebo 

sklízí na podzim: 

Karkulka bude sbírat zeleninu. 

• Mně se líbilo, jak jsme si hráli na 

mrazáčky, (pohybová hra na Mrazíka) 

Měsíc listopad byl u Soviček věnován pohád-

kám, kterých rozhodně nebylo málo. První v 

pořadí byla kniha „Malý princ“ od spisovatele 

Antoine Saint de Exupéryho. Pokračovali jsme 

s pohádkou Sůl nad zlato z knihy „Z pokladni-

ce našich pohádek“ od Boženy Němcové. Na 

závěr jsme nahlédli do večerníčkových pohá-

dek: Pat a Mat, Hajný Robátko, Pejsek a kočič-

ka, Krkonošské pohádky a Maková panenka. 

• Dítě: Já jdu dneska po obědě. 

Učitelka: A kam vyrazíš? (myšleno po obědě) 

Dítě: Do koupelny. 

• Učitelka: Ka-

marádi, kdo je 

to na obrázku?

Dítě: Maxipí-

sek.   

 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Fotogalerie z událostí v MŠ 

Saunování 

Divadlo „Úsměv“—Podzimní pohádka o drakovi 


