
 

ZÁŘÍ 2022 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

V měsíci září nás navštívili dovadlo Úsměv, které nám představilo svoji divadelní pohádku s 
názvem Babička školnice. Dále jsme  už těšili na další akce, které nás během podzimního 
období čekají.  

                           Kulíšci 

Na dveře naší školky zaklepalo září a s ním i 
děti nové, ale i ty, kteří už do naší školky 
chodily v loňském roce. Ještě než září ote-
vřelo naše dveře dokořán, otevřeli jsme na 
krátký čas dveře pro nově příchozí děti již 

na konci srpna a spolu s jejich rodiči jsme 
nové děti seznámili s naší školkou a vším, co 
ve školce děláme a tvoříme.  

Pak už jsme se mohli těšit s podzimu, který 
začal kralovat a kouzlit podzimní krásy svý-
mi silami. Jenže než začal kouzlit, nejspíš 
usnul ve své skrýši. Proto jsme se rozhodli, 
že jej s dětmi probudíme svými písničkami a 
básničkami a povedlo se.  

Poslední zářijový týden patři projektovému 
tématu První jiskra, který nás zavedl do tajů 
dob dávných, kdy byl oheň  jiskra velmi dů-
ležitá pro život lidí na zemi. Společně jsme 
se učili, jak se k ohni chovat a z čeho vzniká.  

Sovičky 

Začátek školního roku byl u Soviček skoro 
bez slziček. Děti si první dva týdny zvykaly 
na nové prostředí, nový kolektiv kamarádů 
a samozřejmě nechybělo ani seznámení s 
pravidly třídy a naší školky.  

Nejprve jsme si užívali barevný podzim. 
Začali jsme sklizní na zahrádkách, pozná-
váním podzimních plodů a povídali si o je-
jich využití. Děti si také připravily  ovocný 
salát na kterém si moc pochutnaly.  

Konec měsíce patřil projektovém týdnu 
s názvem „První jiskra“. Společně jsme se 
přenesli do pravěku a dověděli se spoustu 
zajímavostí z tohoto období.  

Zpočátku slunečné počasí jsme využili 
k procházkám Oslavicí a hrám na školní za-
hradě.  Konec měsíce byl spíše deštivý. To 
nám však nevadilo a rádi jsme u nás přiví-
tali třídu Kulíšků a využili společný čas 
k seznámení.  



Přehled  tematických částí 

Čtenářský deník za měsíc září 

                                                               Přeřeky 

V září poznám školičku, i tu naši sovičku.  

1. a 2. třída 

1. týden  S kamarády do školky 

2. týden  S kamarády do školky 

3.týden   Svět kolem mě  

4. týden  První krůčky podzimu  

5.týden   První jiskra (projekt) 

V září nás  do postýlek ukláda-

la pohádková knížka Jana Le-

bedy Medovníček, Medulka a 

Medulínek. Příběhu vyprávějí-

cí o dobrodružném životě Me-

dovníčka a jeho rodiny, která 

žije v chaloupce na okraji lesa 

a zažívá a řeší různá dobro-

družství a nesnáze se zvířátky .  

 Paní učitelka: „Co nás teď čeká?“ Dítě: 
„Svačička.“ 

 Paní učitelka: „Co jste dneska snídali?“ Dí-
tě: Nic. Spichali jsme do školky.  

 Dítě: „Když tady nikdo nebrečí, tak to je 
fajn.“  

 Dítě: „Mě je takové teplo, až mi je zima na 
ruce.“ 

Společné čtení v měsíci záři jsme 

začali knížkou Kamarádi z Medové-

ho lesa— Andrea Schütze. Druhou 

knížkou, kterou jsme v tomto mě-

síci četli byla knížka Milda a Milda 

od Ester Staré.  Obě tyto knížky 

vypráví poutavou a zábavnou for-

mou o každodenních situacích se 

kterými se děti setkávají ve školce. 

 Dítě: „Já mám velký batoh s kabelkou a 
když do kabelky dá vodu, tak mi  ta au-
tonatika teče vodu až do krku.“  

 Teď bude oběd a až se toho oběda na-
svačíme…. 

 Pondělí, úterý, středa a dneska máme?  
Červen.  

 Ty jsi hezká. Vypadáš jako moje máma.  



Fotogalerie od Kulíšků 



Fotogalerie od Soviček 


