
 

SOVICE 
ŘÍJEN 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

V říjnu jsme zažili spoustu legrace a zábavy. Měsíc to byl opravdu nabitý akcemi. Každý tý-

den, jak už tradičně, jsme navštěvovali saunu. Vydali jsme se do Velkého Meziříčí, abychom 

na zámku vyslechli pověst o zámecké studně, kterou nás provedla 

paní Kočí Valová. V naší školce jsme mohli přivítat vzácnou návště-

vu—pana Hořáka ze záchranné stanice. S sebou přivezl spoustu 

ohrožených ptáků. 25.10. jsme se zapojili do projektu Puntíkový den 

a vybrali jsme tři výherce v soutěži o nejpuntíkovatější oblečení.  

                           Kulíšci 

Měsíc říjen nám zasypal naší školku do hně-

dých, červených a žlutých listů a s sebou 

přinesl i podzim v plné kráse. Tuto nádheru 

jsme  chodili pozorovat a spolu s draky jsme 

obdivovali, jak ten podzim umí čarovat.  A 

protože nám počasí opravdu přálo, venku 

jsme strávili opravu hodně času. Sluníčka 

jsme využili, abychom si pořádně zacvičili 

na fotbalovém hřišti se Sokolíkem Pepíkem. 

Paní učitelky pro nás připravily hry v tý-

mech.  Projektový týden se nesl v duchu kol 

a hrdě se pyšnil názvem A přece se točí. 

Prozkoumali jsme mlýnské kolo, mlýny, 

dozvěděli jsme se, jak to, že je kolo kulaté a 

jak to celé vzniklo.  Poslední týden v říjnu 

jsme se věnovali sklizni a učili jsme se, jak 

se nejlépe připravit na blížící se zimu.  

Sovičky 

Dny barevného podzimu jsme využili 

k procházkám a pozorování změn 

v přírodě. Ve třídě Soviček jsme si začát-

kem měsíce povídali o tom, co můžeme 

sklízet na zahrádkách, rozdělovali jsme 

ovoce a zeleninu. Dále jsme si povídali o 

stromech listnatých\ jehličnatých, hou-

bách jedlých\ nejedlých, babím létu a 

ptáčcích, kteří odlétají do teplých krajin.  

V  projektovém týdnu s názvem „A přece 

se točí“ jsme se dověděli spoustu zajíma-

vostí o kole, rozlišovali jsme geometrické 

tvary a poté se více zaměřili na mlýn, 

mlýnské kolo. Poslední týden v měsíci říjnu 

patřil přípravě zvířátek a přírody na zimu. 

Tvořili jsme barevné papírové draky, ježeč-

ka či v projektovém týdnu mlýn.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc říjen 

                                                               Přeřeky 

V ŘÍJNU DRAKY VYPUSTÍME A NA SOVU ZAVOLÁME 

1. a 2. třída 

6. týden  Nebe plné draků  

7. týden  Příroda na podzim 

8.týden   A přece se točí (projekt)  

9. týden  Když se zima blíží   

 

Měsícem říjen nás provázela před ulehnu-

tím do postýlek pohádková knížka Logope-

dické pohádky. Paní Eichlerová Ilona, 

Havlíčková Jana a Bergmannová Michaela 

pro nás připravily spoustu krásných příbě-

hů a povídek, které byly vždy změřeny na 

jednu hlásku, nebo skupinu hlásek. Po-

hádky nás utišily a my jsme mohli  spoko-

jeně odpočívat.  

• Po svačince (rohlík s nutelou) má 

dítě špinavou pusu.  

 Dítě 1: Ty jsi jako kočička.  

 Dítě 2: Nebo jako čuně.  

• Kamarádíš se mnou ještě?  

 Někdy nemám čas.  

• To je taková kyselá voda. To já po-

znám podle těch bublinek. 

(Komentuje dítě, když paní učitelka 

pije minerálku)  

V prvním týdnu měsíce října jsme pokračo-

vali ve čtení knížky Milda a Milda od Ester 

Staré. Následující tři týdny jsme četli knížku 

S Medovníčkem do pohádky od Jana Lebe-

dy. Krásné příběhy nás zavedly do lesa u 

prázdninové vesničky. Skřítek Medovníček, 

zde prožívá zajímavé příběhy, které jsou pro 

děti ponaučením.  

• V sauně: Tady je takové teplo. Asi 

tady zůstanu bydlet.  

• Dítě  - rozlilo mléko a jde k okénku 

kuchyně se slovy „ Prosím přidat 

hadr“ 

• Dítě  - paní učitelko já jsem to tam 

naslíkala – oblékla panenku 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Čertova studna  

Program o zvířátkách ze záchranné stanice  



Cvičení se Sokolem 


