
 

 

Kvůli Koronavirové epidemii zatím nemůžeme nikam vyrazit a žádné divadlo nebo nějaká 
další zajímavá návštěva k nám do školky, bohužel, taky nesmí.  Ale nijak nám to nevadilo, 
protože jsme měli polytechnickou učebnu jen pro sebe, mohly jsme vyrábět keramiku a 
upéct si něco dobrého. Sovičkám byla první tři týdny zasílána distanční výuka. 

Všude kolem se Koronavir šířil velkou rychlos-
tí, ale u nás ve školce jsme se snažili o to, aby 
děti, které do školky chodily nic nepoznali. 
Nejdříve jsme si povídali o  dušičkách a po-
tom se hned přenesli do pohádek, díky nim 
jsme se naučili spoustu nového, jako třeba 
vyprávět samostatně děj pohádky podle ob-
rázků, překonali jsme strach a vlezli do tune-
lu pro předmět, který nám měl připomenout 
nějakou pohádku, stali se z nás herci a po-
hádky jsme si zahráli a poslední den nás če-
kala pohádková stezka s úkoly. V další polovi-
ně měsíce jsme se zabývali naším projektem 
a to povoláními na téma: Kde se bere kniha, 
kdy jsme si vyzkoušeli výrobu ručního papíru 
a zaměřili se na poznávání barev. Nechyběla 
nová písnička a básnička a spoustu vyrábění 
k tomuto tématu. Dalšími povoláními byla 
kulinářská a to jsme si užili pečením chleba, 
malováním do mouky, zdobením dortů, dává-
ním pečiva do pece podle pokynů a mnoho 
dalšího. Aby toho nebylo málo, tak jsme se 
pustili do výroby keramiky z opravdové kera-
mické  hlíny a to nás moc bavilo. Těšíme se, 
až se výrobky vypálí a vezmeme si je domů. 

Nejdříve jsme se věnovali Svátku zesnu-
lých. Děti pracovaly s LED svíčkami a užily 
si i typické dlabání dýně. Následující dny 
nás provázely činnosti inspirované pohád-
kami Sněhurka a sedm trpaslíků – prosto-
rová orientaci při přemísťování trpaslík. 
Červená Karkulka – dramatizace 
v kostýmech a práce s rekvizitami, O velké 
řepě – práce s malovaným čtením a pople-
tenou pohádkou (rozvíjí pozornost dětí). A 
11.11. zavítal k Sovičkám sv. Martin, letos 
bez sněhové nadílky, ale zato byla skvělá 
ochutnávka svatomartinských rohlíčků. V 
projektových týdnech jsme se nejdříve vě-
novali knihám a povoláním, bez které by 
žádná kniha nemohla vzniknout. Děti si 
zkusily rozluštit Morseovou abecedu, díky 
které se naučily vnímat krátké a dlouhé 
slabiky. Sladkou tečkou na konec měsíce 
bylo téma „Kulinářská povolání“. Děti pekly 
Koka sušenky, poznávaly všemi smysly růz-
ná koření a druhy mouky, zkusily si pokus 
s krmením kvásku a veselou smyslovou hru 
Pekař peče housku. V polytechnické učeb-
ně jsme se pořádně vyřádili při práci 
s keramickou hlínou.  

Sovičky            Kulíšci 



V listopadu pro všechny přečte sova pohádky 

1. a 2. třída 

10. týden  Pohádkohraní 

11. týden  Pohádkohraní 

12. týden  Kde se bere kniha (projekt) 

13. týden  Kulinářská povolání (projekt) 

 

Tento měsíc se nám hezky usínalo u Hasič-

ských pohádek a u Říkání o víle Amálce. 

Sovičky si odpočinuly při čtení pohádek z 

knihy Pohádky do dlaní vepsané. 

• „To mám pro veverku.“ 

 „Vy máte doma veverku?“ 

 „Čekáme.“ 

• „Už mám pěcet rok.“ 

• „Čím by jsi chtěla být, až vyrosteš?“ 

 „Kuchyňkou.“ 

• „Lidské příbytky jsou to, že se tam 

přibydlíme.“ 

 



                      Pohádky 

            Kde se bere kniha 

Kulinářská povolání 






