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 V měsíci listopadu jsme čerpali z tematického bloku č. 3.  JÁ JSEM ČLOVĚK 

podle ŠVP. Nabídka činností pro děti byla opět velmi zajímavá, protože toto téma je tradičně velmi 

oblíbené: "Tajemství mého těla, Zdravý človíček, Bez čeho se neobejdu“. Děti se velmi bohatou škálou 

nabídek k nejrůznějším činnostem měli možnost dozvědět základy z anatomie člověka, z fungování 

lidského těla, jak si chránit zdraví a proč, co všechno potřebuje člověk k tomu, aby mohl žít na Zemi. 

Využili jsme k tomu obrazové materiály, pracovní listy, knihy, modely kostí, modely vnitřních orgánů, 

magnetické a pěnové puzzle kostry člověka a mnoho dalších 

názorných a doplňujících pomůcek. 

 Poslední týden v listopadu se téma změnilo vzhledem k 

blížícímu se svátku sv. Mikuláše. Začal blok 4. PŘIJELA PANÍ ZIMA 

podle ŠVP. Díky podtématu 

 "S Mikulášem a čerty nejsou žádné žerty" jsme si společně začali 

připomínat tradici, která se už po staletí dodržuje. Vysvětlili jsme 

dětem, kdo byl sv. Mikuláš, kde a kdy žil a jaké skutky vykonával, 

z čeho pramení tato tradice – nadělování nadílky dětem. Četli 

jsme si čertovské pohádky, vyráběli si andílky, Mikuláše a čerty z 

papíru, malovali hlavy čertů. Ve školce vznikla moc hezká 

čertovská i andělská brána.  

  I v listopadu nechyběly akce pro děti. Hned 4. 11. 2019 jsme jeli na pohádku "Kocour v botách". 

Velmi netradičně a vtipně zahraná pohádka se dětem moc líbila. Hodně jsme se zasmáli. Děti měli 

možnost po představení si prohlédnout kulisy i loutky.   

  8. 11. 2019 jsme uspořádali dětem polodenní výlet do 

záchranné stanice a ekocentra v Pasíčkách. Tam se děti staly 

archeology a badateli. Odlévaly si otisky ze sádry, odkrývaly 

pomocí lopatek a štětců kostru dinosaura, prohlížely si 

zkameněliny. Nakonec jsme měli možnost si prohlédnout 

zvířátka žijící v záchranné stanici. Jako poděkování jsme do 

záchranné stanice přivezli dar ve formě nejrůznějšího krmiva 

pro tato hendikepovaná zvířata. Tímto chceme poděkovat 

všem rodičům, kteří na tento dar přispěli – DĚKUJUME. 

 27. 11. 2019 navštívila naši školku výtvarnice paní 

Třísková, která s dětmi vyráběla moc hezké brože, a aby toho tvoření nebylo málo, tak jsme 29. 11.2019 

uspořádali pro rodiče s dětmi vánoční dílničky s posezením. Zde si děti vyráběly nejrůznější vánoční a 

zimní dekorace. Např: zdobené šišky korálky, těstovinové stromečky, perníčky, veselé kelímky na 

popcorn, andílky a sněhuláčky, apod. 



K poslechu hrály koledy, bylo možné se občerstvit čajem a vánočkami. Celkově jsme se již lehce naladili 

na nastávající vánoční svátky. 

 5. 11. a 12. 11. se děti naposledy účastnily plaveckého výcviku. Poslední den byl dnem pouze 

hracím. Děti obdržely "mokré" vysvědčení s hodnocením. Bylo jim líto, že už plavání skončilo, protože 

je to na bazénu velmi bavilo. 

 

 Na konec bych chtěla poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají s pořádáním našich akcí. Jsme 

rádi že se mezi vámi najdou tací, kteří obětují svůj volný čas a jdou se podílet a organizaci. Jsme velice 

rádi, že nám nabízíte svou pomoc. DĚKUJEME 

 


