
 

Říjen 2021 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

V říjnu Sovičky zahájily saunování ve wellness centru Beuty & Beast, které se bude konat 
1x týdně, po dobu deseti vstupů. Děti si v sauně upevní své zdraví a také postupně pozná-
vají saunové ceremoniály a vše, co k nim patří. Celá školka navštívila kosmický zážitkový 
stan s vesmírnou show, což byl program přizpůsobený věku dětí o vesmíru a kosmonau-
tech. Ve stanu jsme například viděli noční oblohu, planety a další zákonitosti vesmíru. Na 
závěr měsíce nás ve třídě Soviček navštívila Šárka Svobodová, autorka knih Myšák Očko a 
pro děti si připravila program „Zábava se Šárkou“, plný hudebně-dramatických činností.  

                           Kulíšci 

Podzim se chopil své vlády a začal kralovat. 
Listí sfoukával ze stromů a do naší školky 
přivál nejen děti, ale i projektové téma Do-
by dávno minulé. Děti měly možnost se-
známit se s předměty, zvyky i jídly, které 
byly typické pro doby dávno minulé. Na-
hlédli jsme pod pokličku nejen místního 
folklóru, ale připravili jsme lokše, vyzkouše-
li si práci s ozdobným těstem, cvrnkání kuli-
ček. Vyrobili jsme si panenky z dřevěných 
polínek.  
A pak už k nám podzim po větru poslal 
Dráčka Mráčka, kterého jsme zkoušeli chy-
tit a pouštět na louce, vyráběli jsme deko-
race z kaštanů, stavěli jsme domečky pro 
zvířátka a skládali jsme skřítky podzimníčky 
ze spadaného listí. Při procházkách do krás-
né přírody okolo nás jsme chodili pozoro-
vat, jak podzim kouzlí a hraje si s barvami.  

Sovičky 

Říjen je rozpukem celého podzimu, proto 
jsme se ve školce věnovali pozorování 
změn v přírodě, které byly všude kolem 
nás. Sovičky si také pomocí her a zábav-
ných aktivit procvičily třídění podzimních 
plodů (ovoce x zelenina), uvědomily si kde 
co roste, co je jedlé, nejedlé a jedovaté. V 
projektovém týdnu jsme se ohlédli do dob 
dávno minulých, kdy si děti zkusily různé 
retro hračky a prohlížely si tematické knihy 
ze 70.—80. let 20. století. Nechybělo ani 
tvoření panenek z kukuřičného šustí nebo 
pečení mrkvánků. Druhá polovina měsíce 
byla věnovaná nejen papírovým drakům, 
ale i ptáčkům, kteří odlétají do teplých kra-
jin. Větrné ale slunečné počasí nám přálo i 
při povídání o „babím létu“, kdy ve vzdu-
chu létají i pavoučci a k nim se přidal i náš 
duhový létající drak. 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc říjen 

                                                               Přeřeky 

V září poznám školičku i tu naši sovičku. 

1. a 2. třída 

6. týden Dary podzimu  

7. týden  Doby dávno minulé (projekt) 

8.týden  Vyletěl až do oblak  

9. týden Vyletěl až do oblak 

 

V měsíci říjnu nás provázela kniha Jitky 

Saturkové Fanfárie, která nás zavedla do 

kouzelné říše Františka spolu s Majdou z 

Kouzelné školky. A poté jsme se přenesli 

do jiné říše pohádek, kde jsme se zapo-

slouchali do pohádek z knihy Mami, čti 

mi, která je plná krásný příběhů a pohá-

dek napříč světem.  

 učitelka: Co máš do sauny v batůžku? 

      dítě: Buchtu a pití. 

 My byli zítra pouštět draka. 

 V balonku je takový ten fuk. (vzduch) 

V první polovině měsíce pokračovaly sovičky 

ve čtení knihy Skřítkové od Jany M. Brůzko-

vé. Zbylé dva týdny jsme s Pastelkovými pří-

běhy od Evy Bešťákové, postupně vybarvili 

zatoulaného draka, kterému déšť smazal 

všechny barvičky. Děti si tak začaly více vší-

mat svého okolí a hledaly barvičku z pohádky 

v předmětech kolem sebe. 

 Děda slavil 18. narozeniny.  

 Letadlový papír (létající papír během 
pokusu s papírem). 

 Broklice = brokolice 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Fotogalerie z událostí v MŠ 

Se Šárkou za zábavou  

SAUNOVÁNÍ 

Kosmická show  


