Září 2021

Z dění v mateřské škole
Kulíšci

Sovičky

Spolu s padajícím listím nás vítr zavál i do
naší školky a přitom volal: ,,Hola děti, hola,
školka volá!“ Nebyl to však žádný tajfun, ale
klidný vánek, který nám ke Kulíškům zavál i
pohodu a dobrou náladu, která ve školce
panovala celé září. Nové Kulíšky jsme přivítaly už na konci srpna, kde jsme jim vše
ukázaly, jak ve školce je a chodí. Proto byl i
první školní den velmi příjemný. Postupem
týdnů nás ve školce potkalo spoustu nových věci. Nejprve jsme poznávaly naše kamarády, poté naší školku a obec a nakonec
jsme přivítali společně pohádku. Navštívil
nás pan chovatel, který s sebou dovezl
spoustu exotických zvířátek. Na konci měsíce září nás navštívil podzim přímo ve třídě a
spolu se stopami nám tu nechal svoje znaky
a plody. Podzim nás bude provázet ve školce ještě nějaký čas a my se nemůžeme dočkat, co nového a zajímavého nám ještě
ukáže!

Začátek školního roku byl u Soviček velmi
klidný, skoro bez slziček. Děti si první dva
týdny zvykaly na nové prostředí, nový kolektiv kamarádů a samozřejmě nechybělo
ani seznámení s pravidly třídy. V polovině
měsíce již většina děti vstřebala veškeré
změny, hračky ve třídě se už trochu okoukaly a tak pozornost dětí výrazně vzrostla.
S nadšením jsme se pustili do prvního projektového týdne „Vítej v pohádce“, ve kterém jsme oprášili všeobecné znalosti o pohádkách a pohádkových postavách. Podzim děti přivítaly kreativně a to tvořením z
keramické hlíny, které je velmi nadchlo.
Jejich krásné ježky si denně prohlížíme ve
třídě, kde nám vytváří krásnou podzimní
atmosféru. I když bylo počasí jako na houpačce, stihly si děti pořádně zaskákat na
trampolíně, užít si pískoviště a statečně
zvládly i delší procházky v okolí školky.

Události měsíce
Prvním zážitkem pro všechny děti ze školky bylo představení s názvem „Hudební abeceda“, které jsme si užili v KD Oslavice. Děti poznávaly základní hudební nástroje, poslechly
si vážnou hudbu a společně jsme si zazpívali i klasické písničky v doprovodu kytary a flétny. Dále k nám zavítala i cizokrajná zvířátka, o kterých jsme se mnoho dozvěděli a odvážné děti si je mohly i pohladit. Na konci září měly Sovičky své první letošní saunování.

Přehled tematických částí
V září poznám školičku i tu naši sovičku.
1. a 2. třída
1. a 2. týden

Školka plná kamarádů

3. týden

Kde bydlím

4. týden

Vítej v pohádce (projekt)

5. týden

Podzim přišel k nám

Čtenářský deník za měsíc září
S Kulíšky jsme ve třídě přivítali knížku Sovičky zahájily školní rok s knihou Liška ŠišMedovníček, Medulka a Medulínek od ka ve školce od Ivy Geckové, pak následovaly
autora Jana Lebedy. Poté jsme z knihov- Pohádky do kapsy od Stanislavy Reschové a
ny vyndaly pohádkovou knížku spisova- těsně před koncem měsíce jsme začali číst
telky Aleny Morštajnové Strašidýlko příběh Skřítkové od Jany M. Brůzkové, která
nás naladila do podzimní atmosféry.

Stráša.

Přeřeky


Kam se to ukliďuje? (uklízí)



My jsme to obejduli. (obešli)

Učitelka: Co popřejeme
k narozeninám?



Támhle je kajbon. (kombajn)

Ať máš velký strom.



To byl sopel. (auto značky opel)



A musím i boty nebo mám hotovo?
(během převlékání na vycházku)



Jdu poslepě. (poslepu)



Učitelka se ptá: Co je to botanická zahrada?
Tam se prodávají boty.





Učitelka: Kdo je to na obrázku?
Děti: Uklízečka! Smetačka!
Učitelka: Ne, to je přece Popelka!

Fotogalerie od Kulíšků

Fotogalerie od Soviček

Fotogalerie z událostí v MŠ
Hudební abeceda

Cizokrajná zvířátka

Saunování

