
 

Říjen 2020 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Děti měly možnost vidět, a dotknout se živých ryb, např. sumce, okouna, kapra i pstruha, 
které nám dovezl strýc Karolínky. Také jsme navštívili jeden farmářský dvůr, na kterém 
jsme viděli slepice, králíky, kočky, morky a mnoho dalších zvířátek, které žijí na venkově.  

V projektovém týdnu jsme se seznámili s po-
voláními, která se nějakým způsobem starají 
o zvířata. Jako rybáři jsme si vyzkoušeli chy-
tání ryb a určování odstínů barev a jako far-
máři jsme si pojmenovali  zvířecí rodinu. Vy-
robili si hada a žirafu, o které se stará ošet-
řovatel zvířat v Zoo. V dalším tématu jsme si 
rozdělili zvířátka na lesní, domácí a vodní a 
také si povídali o zvířatech, která v zimě spí.  
Víme už, co všechno najdeme v lese a díky 
stavbě z kaštanů už víme, co je kruh, čtverec 
a obdélník. 

Hned první týden jsme se věnovali projek-
tu, kdy  jsme se seznámili s povoláním vče-
laře, rybáře, farmáře, hospodáře a ošetřo-
vatele v ZOO. Hned v pondělí většina Sovi-
ček odjela do sauny. V dalším týdnu jsme s 
dětmi poznávali zvířata z farmy, ZOO, rozli-
šovali je podle druhu stravování na maso-
žravce, býložravce a všežravce. Také začala 
výuka angličtiny pro předškoláky a logope-
dická prevence. Další týden jsme se věno-
vali zvířátkům, která žijí v lese a jak se při-
pravují na zimní spánek. 

Sovičky            Kulíšci 

Ve středu 14.10. se počet dětí snížil kvůli nařízeným vládním opatřením v souvislosti s šíře-
ním nemoci COVID 19 byly uzavřeny základní školy. Ve čtvrtek a v pátek jsme byli spojeni, 
obě třídy dohromady v omezeném provozu. Každý den jsme se věnovali jednomu zvířátku a 
povídali si o něm. Vyrobili jsme si ježečka jako vitráž, malovali veverku temperovými barva-
mi a pracovali se zvukovými knihami. V posledních dvou týdnech byly obě třídy nadále spo-
jeny a zabývali jsme se tématem počasí a draků. Do školky chodilo přibližně 8 - 12 dětí, pro-
to se s nimi dalo pracovat více individuálně. Předškolákům byla zasílána distanční výuka se 
stejným tématem. Povídali jsme si o počasí, proč prší, jak probíhá koloběh vody, počítali 
jsme dešťové kapičky, skládali draka podle barev i velikostí, zkusili si pokus vodou, kdy jsme 
s dětmi zkoumali teplotu vodu a také Kneippův chodník, které děti moc bavil. Vyrobili jsme 
si draky z kaštanů, z barevných proužků papíru a plastické hmoty (holící pěna a tekuté le-
pidlo). Naše mateřská škola se zapojila do projektu "Den v kroji", kdy mohly děti vidět ty-
pický horácký kroj, slyšet hudební nástroje a písně. Kvůli nařízení KHS byla školka v době 
28. - 30. října uzavřena. 



Přehled  tématických částí 

Čtenářský deník za měsíc říjen 

                                                               Přeřeky 

V říjnu draky vypustíme a na sovu zavoláme 

1. a 2. třída 

6. týden   Pečujeme o zvířátka (projekt) 

7. týden   Za zvířátky do lesa 

8. týden   Dráček mráček 

9. týden  Dráček mráček 

 

Při poobědovém odpočinku jsme 

si v tomto měsíci přečetli knížky 

Skřítek Křesadýlko a Veselé po-

hádky se zvířátky. 

 Paní učitelko, kde máš ten 
„výkroj“ (kroj) 

 Poznávání zvířátek podle obrázků 
„kratka“  =  rak 

 „Gargemal“  = Gargamel 

 



                                                  Fotogalerie od Kulíšků 



  Fotogalerie od Soviček 



                                                           Fotogalerie  


