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Události měsíce 

 

První společnou akcí Soviček a Kulíšků bylo vánoční povídání s panem děkanem Jiřím Ka-

ňou o cestě do Betléma. Tato akce byla z důvodu velkého počtu nemocných dětí před Vá-

noci přesunuta právě na začátek ledna. Další týden jsme se společně vydali do dětského 

zábavního parku do Stříteže u Třebíče. Děti se na návštěvu zábavního praku opravdu moc  

těšily a akci si náležitě užily.  

                           Kulíšci 

Ježíšek nezapomněl ani na Kulíšky. Hned po 

prázdninách na nás čekalo pod stromečkem 

spoustu dárků, byly mezi nimi třeba staveb-

nice, které se nám hodily do lednového té-

matu na stavbu Iglú a skládání začátečních 

písmen Tří králů. Protože zimě se letos moc 

nechtělo probudit, udělali jsme si závěje ve 

třídě a překračovali tak různě vysoké pře-

kážky, zakoulovali jsme si koulemi z papíru a 

sněhuláky postavili z krabic. V projektovém 

týdnu jsme si povídali o vynálezech, které 

nám usnadní práci a můžeme se díky nim 

dostat někam rychleji, což je na horách tře-

ba lanovka, kterou jsme si společně vyrobi-

li. V posledním týdnu už napadl konečně 

sníh a tak jsme se mohli věnovat zimním 

sportům a klouzat se venku na lopatách. 

Sovičky 

V prvních dvou týdnech nového roku jsme 

si ve třídě Soviček nejprve povídali o tradi-

ci Třech králů a následně se věnovali téma-

tu zimy. Děti si vyrobily kometu a sněhulá-

ka, kterého si umístily do ozdobené skleni-

ce od zavařenin. Dále pak zasněžené měs-

to a sněhovou vločku ze soli.  Protože nám 

v tomto týdnu zatím sníh nenapal, tak 

jsme si vyrobili umělý a užili si s ním 

spoustu zábavy. Následující projektový tý-

den nás zavezl až na Severní pól, kde jsme 

se setkali s jeho obyvateli. Poté jsme si uži-

li týden plný zimního sportování a uspořá-

dali si zimní olympiádu. Předškoláci z naší 

třídy Soviček se již tradič-

ně zúčastnili lyžařského 

výcviku ve Ski areálu na 

Fajtově kopci. 



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc leden 

                                                               Přeřeky 

V lednu zajdem se sovou za zamrzlou příro-

1. a 2. třída 

18. týden  Tóny zimy 

19. týden  Tóny zimy 

20.týden   Přibližovadlo (projekt)  

21. týden  Zimní sporty 

 

Celý měsíc se nám krásně usínalo díky 

knížce 50 nejkrásnějších pohádek, ve 

které jsou známé i neznámé pohádky s 

poučným koncem.  

• Tady je jenom jeden postýlek. 

• „Na co potřebují housle smyčec?“ 

 „Abychom mohli houslovat.“ 

• Paní učitelko, já jsem vůbec usnula. 

• Já už budu pomalu velkej. 

• Mě to nejdelo (nešlo). 

V měsíci lednu jsme si četli příběhy z knížky 

Štuclinka a Zachumlánek od Františka Nepi-

la.  

A poté jsme se přenesli do zasněžené An-

tarktidy v knížce Stela v zemi tučňáků od Te-

rezy Pařízkové. Poutavé příběhy vyprávěly o  

mamince Stely, která zde pracovala jako  pří-

rodovědkyně a my se dověděli 

spoustu zajímavostí o této zemi a 

jejích obyvatelích tučňácích císař-

ských.  

• To jsem já, když jsem byla malá a 

to je máma, když byla velká. 

• Paní učitelko, já mám oddělalou 

ušnici (naušnici). 

• Až my byli nemocní, tak jsme ne-

stihli uklidit ten bordel. 



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 



Vánoční povídání 

Dětský zábavní park Střítež 


