
 

SOVICE 
LISTOPAD 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Měsíc listopad byl ve znamení nabitých akcí. Na začátku měsíce jsme  navštívili Kulturní 

dům v Oslavici, kde jsme si zacvičili v rámci projektu Atletika hravě ve škole. Pokračovali 

jsme každý týden saunováním. Předškoláci se vydali na led zabruslit si. Na samém konci 

měsíce nás čekali dvě mimořádné akce—Adventní tvoření s rodiči . V závěru měsíce jsme 

se mohli těšit na divadlo v Městské knihovně ve Velkém Meziříčí, kde jsme mohli vidět po-

hádku O pejskovi a kočičce.  

                           Kulíšci 

Podzim pomalu opouští svůj pověstný ba-

revný trůn a nechává na trůn usednout zi-

mu, která svým bílým pláštěm zakryje naši 

krajinu. Než paní zima zahalí všechno do 

bílých tónů, v naší školce jsme se podívali 

na zoubek pohádkám. Těm právě patřil celý 

měsíc listopad. V prvním týdnu nás čekalo 

téma Povídám, povídám pohádku. Celý tý-

den jsme si s dětmi povídaly o tradičních 

pohádkách. V následujícím týdnu nás čekal 

projekt, Plnou parou. Týden to byl opravdu 

nabitý. Děti se snažily pochopit princip par-

ní lokomotivy a celkově páry. V šatně se 

můžete podívat, jak se jim to krásně podaři-

lo. Pak do naší školky zavítal pan Andersen 

se svými pohádkami. Na závěr našeho měsí-

ce jsme zapálili první svíčku na adventním 

věnci a těšili jsme se na návštěvu Mikuláše.  

Sovičky 

V prvním listopadovém týdnu jsme si poví-

dali o pohádkách. Děti pohádky poznávaly 

podle písniček a řadu z nich samostatně 

odvyprávěly. Také  jsme si připomněli svá-

tek Dušiček. V druhém tentokráte projek-

tovém týdnu se Sovičky plnou parou pře-

nesly do dob páry a parních vlaků. O vláč-

cích se také děti naučily krásnou básničku. 

Další týden byl opět pohádkový s názvem 

PAN ANDERSEN. Tento týden  nás zavedl 

do zimního království Sněhové královny. 

Děti  již začaly s přípravami na vánoční vý-

stavu v Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí a 

proto se naše tvoření neslo v duchu Vá-

noc. Další  týden již patřil adventu a těšení 

se na přicházející Vánoce. To si předškoláci 

ze třídy Soviček zkrátili tradičním brusle-

ním.  Poslední listopadový týden jsme již  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc listopad 

                                                               Přeřeky 

V listopadu pro všechny, sova přečte pohádky.  

1. a 2. třída 

10. týden  Povídám, povídám pohádku.  

11. týden  Plnou parou (projekt) 

12.týden   Pan Andersen   

13.. týden Zapalujeme první svíčku  

14.týden   Mikuláš za dveřmi   

V měsíci listopadu  dětem ve třídě Kulíšci 

před odpočíváním dělala společnost kniha 

Josefa Macourka—Kocour Mikeš. Další 

knížka, která nás  posílala do říše snů byla 

Pohádky Karla Jaromíra Erbena. V knize 

jsme nalezli mnoho klasických pohádek 

jakožto O Otesánkovi, O Zlatovlásce, Tři 

zlaté vlasy děda Vševěda a další. A  teď už 

netrpělivě vyhlížíme nějaké ty vánoční. 

 

Měsíc listopad jsme začali čtením poplete-

ných pohádek od Ester Staré—Koho sežere 

vlk? Děti se u těchto pohádek opravdu na-

smály a určitě se k  této knížce ještě vrátí-

me. Další týden jsme pohádky zaměřili na 

náš projekt a četli jsme knížku Plnou parou 

do pohádky. A poté již naše čtení pokračo-

valo v  adventním duchu pohádku Čekání na 

Vánoce kterou napsala Andrea Popprová. 

• Dítě po návštěvě sauny—já jsem 

úplně vyteplenej.  

• Dítě—paní učitelko kolik stojím? 

(myšleno měřím) 

• Dítě—paní učitelko já ho to učuju. 

 (myšleno učím) 

• Dítě—to je úplná větrnice (myšleno 

vítr)  



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Atletika hravě  

Adventní tvoření 



O pejsovi a kočičce  

Předvánoční keramika  


