
Cvrčci

Konečně jsme ve školce

Nejmladší děti se dočkaly! Poprvé vstoupily do nové etapy svého života, se slzičkou i s úsměvem :-) Učily se

odpoutat od rodiny, poznat paní učitelky, děti, svou značku, pravidla třídy, jiné jídlo,…

Jsme malí, ale šikovní!

Nebojíme se tiskat a tvořit bramborou, ani pracovat na

interaktivní tabuli S chutí se pustíme do všeho, co nám paní

učitelky vymyslí :-)



Motýlci

Svatomartinský průvod

V pátek 11.11. jsme ve školce pořádali Svatomatomartinský lampiónový průvod. Všechny děti si během týdne

vyrobily lampiónky, které jsme na průvod rozsvítili elektrickou svíčkou. Před základní školou Štefánikova

jsme si zazpívali několik písniček v doprovodu kytary a řekly básničku. Všude na nás dýchala zimní

atmosféra a netrpělivě jsme vyčkávali první vločky, až k nám přijede Martin na bílém koni.



Perníková chaloupka

21.10. jsme vyrazili společně s kamarády ze Cvrčků a Berušek na výlet do Perníkové chaloupky. Komorník nás

provedl po venkovním areálu, kde nám ukazoval pohádkové bytosti. Prohlídli jsme si chaloupku a baba Jaga

nám ukázala, jak se vyráběly dříve perníky a prohlídli si muzeum perníků.



Včeličky

Podzimní stromy na Moravském předměstí

Ještě když jsme my Včelky pobývaly na základní škole, začaly se stromy kolem nás halit do podzimních

kabátků. A že to byla podívaná!!! Abychom si ji užily víc a hlavně do hloubky, seznamovaly jsme se s nimi

všemi možnými způsoby. Hladily jsme jejich kůru, z níž jsme potom pomocí frotáže získaly její otisky,

sbíraly jsme různobarevné listy, které jsme nejen otiskovaly na

prostírání, ale také jsme si některé z nás vytvořily první vlastní herbář. Že

umíme rozlišit listnaté a jehličnaté stromy, to už je samozřejmost! Ale to, že

už poznáme podle tvaru listu, podle druhu šišky

a u něčeho dokonce podle vzhledu kůry, o jaký strom

se jedná, to už i naše paní učitelky považují za

bonus! Ale my jsme přece pilné Včelky!!!!😊



Halloweenský rej

O Halloweenu je ve školce vždycky veselo. I když se letos nemohl kvůli opravám zahrady konat tradiční

Svátek světel, nám Včelkám to vůbec na náladě neubralo. Ve strašidelných kostýmech jsme si prožily veselé

dopoledne s paními učitelkami ve třídě. Nechyběla ani diskotéka. No, a potom jsme šly trochu postrašit i

kolemjdoucí na sídlišti, aby z toho taky něco měli😊😊



Mravenečci

První dny ve školce

Noví Mravenečci zvládli adaptaci na provizorní třídu v ZŠ Štefánikova skvěle. Přestože se velká většina

dětí znala, potřebovali jsme do kolektivu začlenit i pár nových tvářiček. Proto jsme se první dny věnovali

seznamovacím a kooperativním hrám, které jim pomohly zapamatovat si jména, značky i režim třídy. Děti se

také naučily třídní píseň, kterou si s oblibou prozpěvují i během dne u běžných činností.

„My jsme třída Mravenečků, my jsme hodné děti, zpíváme a tancujeme a čas nám tu letí.

Chceme vám jen prozradit, Honzíku a Aničko, že ta naše milá školka jmenuje se Sluníčko!“



Dýňohrátky

Někdo slaví Halloween a někdo Dušičky. Naše třída se seznámila s oběma tradicemi, které jsou u nás

v Čechách běžné. Důležité však bylo, že my jsme se soustředily na to, jak si vyhrát s dýněmi. Děti mezi nimi

běhaly slalom, přinesly je vydlabané na výzdobu třídy, skládaly je z víček od PET lahví, naučily se o nich

básničku s pohybem, malovaly je a vystřihovaly…zkrátka měli jsme takové dýňohrátky.

Dýně a muška

Tlustá dýně svítí líně v naší malé zahradě.

Vymlouvá se, že jí kouše malá muška na bradě.

Achich ouvej, to to bolí, já teď svítit nemohu,

pomohla by dobrá rada, jak tu mušku přemohu.

Posviť na ni, milá dýně, mouše bude hic,

zahřeje se, zapotí se, nepřiletí víc.



Berušky

V letošním školním roce 2022–23 má naše třída předškoláků

mnoho aktivit spojených s celoročním projektem naší MŠ: „Se

Sluníčkem školka, zdravý kluk i holka“. Navštěvujeme sportovní

halu Třebeš, kde si zasportujeme, zahrajeme hry a těšíme se na

další sportovní vyžití. Ve školce cvičíme pravidelně dětskou jógu a

zdravotní cviky. Máme rádi pohyb ve třídě i vycházkách,

využíváme i naše 3D školní hřiště v našem areálu. V letních

měsících se otužujeme na mlhovišti. V zimě se chystáme na hory

s lyžařskými instruktory naučit se lyžovat. Na jaře nás čeká

škola v přírodě ve Sněžném v Orlických horách, Kde se zaměříme

na turistiku a celodenní pobyt na čerstvém vzduchu. Od září

navštěvujeme plaveckou školu v ZŠ Štefánikova. O plavecký kurz

je velký zájem, každé úterý v dopoledních hodinách chodí plavat 24 dětí z naší třídy. Děti jsou rozdělené do

skupin podle schopností. V první skupině jsou děti, které se vody nebojí a mají plavecké základy, učí se

splývat, plavat prsa i znak, samostatně skáčou do bazénu.  Učí se základní plavecké techniky. Ve druhé

třídě jsou děti, které se s vodou teprve seznamují, učí se dýchat do vody, ponořit obličej, cvičí ruce i nohy.

Na závěr každé hodiny mají děti volné plavání, soutěží a hrají si. Některé děti měly ze začátku z plavání



obavy, výuka je formou her a motivace, vody se už přestaly bát a těší se na další hodinu. Plavecký kurz trvá

celý školní rok ve třech navazujících cyklech. Na závěr budou děti odměněny diplomem.



Strašidla, duchové a dýně

Tak tu máme podzim a s ním spojené řádění „Svátek duchů“. Letos však musíme hledat jiná řešení.

Rekonstrukce se chýlí ke konci a školní zahrada nám neumožňuje akci naší školky zrealizovat. Každá třída si

zařádila po svém.

Třída Berušek byla vzhledem k dané situaci s opravami rozdělena a půl roku jsme pobývali v „malé školce“ a

v prostorách MŠ Třebeš. Nyní po návratu do původních tříd, nových a krásných, se naše „party“ konečně

sešly. To bylo radosti! Takové setkání si žádá oslavu a kdy jindy než při strašidlácké noci.

Sraz byl večer před školkou. Dostavili se duchové, strašidla a čarodějnice. To byla zábava! Výprava do

poschodí pouze s lampiónem, strašidlácké disko, cesta odvahy s podpisem do knihy pro odvážné. Také jsme

na hnátech kostlivce nosili potkana. Závody s pavoukem na hlavě a s hadem na ruce byly nerozhodně, vyhrála

obě družstva. A potom napít, pohádka O bludičce a do hajan, vlastně do spacáku. Ještě pro pořádek, nikdo

se nebál a večer nikdo neměl neklidné sny. Ráno všichni odvážní dostali diplom a strašidelné oko. Děkujeme

maminkám za zdravé mlsání, které nám přibalily s sebou.

Spaní bez rodičů jsme zvládli, máme krásné zážitky a také víme, že strašidla potkáme pouze v pohádkách.

Příští rok se sejdeme na školní zahradě a užijeme si řádění s duchy se všemi dětmi naší školky.





Světlušky – Návštěva přírodovědného centra

Dne 14.9.2022 jsme s dětmi návštívili přírodovědné centrum v ZŠ Bezručova. Děti si prohlédly různá

exotická zvířátka a terarijní zvířátka – hady, pavouky, želvy, mořské ryby a spoustu dalších. Děti  dostaly

od pana průvodce o každém živočichovi drobný výklad a poté samy pokládaly otázky. Měly možnost si na

některá zvířátka i sáhnout, což u dětí vyvolalo velký zájem. Největší legraci si užily s amazonským

papouškem, který je dokonce i pozdravil. Na závěr dostaly krásné samolepky se zvířátky.



Světlušky – Návštěva dopravního hřiště

Začátkem září jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště v Třebši. Děti bedlivě sledovaly program, který pro

ně připravily studentky z policejní akademie. Poté následovala praktická část akce, která vyvolala velké

nadšení u všech dětí. Měly možnost se projet na zapůjčených koloběžkách dopravním hřištěm. Největší

radost a legraci měly, když i paní učitelky řádily na koloběžkách společně s němi. Akci jsme si všichni velmi

užili a určitě se koncem školního roku rádi vrátíme.





Stěhování

Děti už netrpělivě vyčkávaly, kdy přijde ten týden a my se přestěhujeme do prostor školky. Po

úspěšné rekonstrukci jsme se konečně všechny třídy vrátili 31.10. 2022 do našich kmenových

tříd. Čekaly na nás vymalované třídy, nová podlaha, okna, ventilace, elektrické žaluzie a naše

celá školka dostala nový kabátek. Nyní ještě probíhá rekonstrukce školní zahrady.


