
 

SOVICE 
Září 2020 

Z dění v mateřské škole 

Události měsíce 

 

Jako každý rok k nám do školky první měsíc přijelo maňáskové divadlo Úsměv s pohád-

kou Hrnečku vař, ve které zaznělo spoustu známých písniček a hlavně důležitých slovíček, 

která jsou všude potřeba, jako je třeba děkuji, prosím, dobrý den a spoustu dalších. 

                           Kulíšci 

V září poznám sovičku i tu naši školičku, by-

lo tématem celého měsíce září. Nejen to, 

ale i nové kamarády, pravidla třídy, nové 

hry, básničky, písničky a jiný režim poznáva-

li děti z třídy Kulíšků. Až jsme se trošku po-

znali pustili jsme se do prvního projektové-

ho týdne, kde se letos věnujeme povolání . 

Povolání kolem nás, nás provázelo celý tý-

den—jako kuchařky jsme si sami připravili 

pomazánku k svačině a jako uklízečky jsme 

uklízeli a třídili míčky podle barev. V dalších 

tématech jsme se věnovali už podzimu a 

učili se nové podzimní básničky a písničky, 

začali jsme pozorovat každý den počasí a 

zjistili, že se během dne dokáže neuvěřitel-

ně proměňovat. Protože k podzimu patří 

sklizeň, každý den nás v košíku čekala jiná 

plodina, kterou jsme poznávali všemi smys-

ly, třeba bramborou jsme masírovali kama-

ráda a z jablíček jsme si uvařili kompot. Ne-

chybělo každý den vyrábění k tématu. 

                        Sovičky 

V prvních dvou týdnech jsme se navzájem 

seznámili a zvykali si na novou třídu, vy-

tleskávali jsme jména kamarádů a jejich 

značky. Druhý týden nás navštívilo divadlo 

Úsměv s pohádkou Hrnečku, vař. Vystou-

pení dětem připomnělo jak se mají správ-

ně chovat. Letošní téma projektu je povo-

lání a ten první projektový týden se týkal 

povolání kolem nás (uklízečka, kuchařka, 

učitelka, účetní a ředitelka). V rámci pro-

jektu nás navštívila maminka, která dětem 

poutavým způsobem vysvětlila a popsala 

svou práci uklízečky. Ke konci měsíce jsme 

přivítali podzim a s pohádkou „O dvanácti 

měsíčkách“ si  děti oprášily i ostatní roční 

období a jednotlivé měsíce. Děti bavila 

práce s netradiční plastickou barvou a cvi-

čení na pravolevou orientaci. Na konec zá-

ří zbylo nejchutnější téma měsíce „Košík“, 

kde děti poznávaly plody podzimu a mohly 

je také ochutnat syrové nebo grilované. 



Přehled  tématických částí 

Čtenářský deník za měsíc září 

                                                               Přeřeky 

V září poznám školičku i tu naši sovičku. 

1. a 2. třída 

1. týden   Kamarádi z naší školky 

2. týden   Kamarádi z naší školky 

3. týden   Povolání kolem nás (projekt) 

4. týden  Zdravíme podzim 

5. týden  Košík 

V prvním týdnu jsme si přečetli zajímavou knížku: Kosprd a 

Telecí od Evy Papouškové, která vyprávěla o dětech ze škol-

ky. Další knížkou byla Abeceda chytrých dětí, ve které byly 

poučné pohádky. A další pohádky o zvířátkách jsme četli v 

knížce Jak se včelky naučily tančit a Pohádková čítanka.  

• „Mě se líbilo ve školce aji, že se ne-

bečí.“ 

• „Kdo holduje moři?“… „Ten, co chy-

tá žraloky.“ 

• „Oříškovec“ =  strom, na kterém ros-

tou ořechy 

• „Jak se ti líbilo hraní na ukulele?“…. 

„Nelíbilo, polepši se do zítra.“ 

• „Kupík“ = pupík 

• Jedno s dětí se ptá paní učitelky: „ A 

ty máš postýlku kde?“ 

 



                                                             Fotogalerie od Kulíšků 



  Fotogalerie od Soviček 



                                          Fotogalerie z vycházek a divadla 


