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Mš Na Pohoří Zruč nad Sázavou

1. třída

V měsíci říjnu přišli za našimi dětmi a krtečkem noví
kamarádi. Užili jsme si s nimi spoustu legrace a naučili jsme
se hodně nových věcí. S ježečkem Bodlinkou jsme si povídali
o zvířátkách co se ukládají k zimnímu spánku, jaké nám
zraje ovoce na zahrádkách a jakou pěstujeme zeleninu
na záhoncích. Dráček Papíráček spolu s větříkem Petříkem
nám povídali o změnách v přírodě a počasí na podzim.
Cvičili jsme s mrkvičkami, kroužky i míčky. Překonávali
překážky a lezli po žebřinách. Malování, stříhání a lepení
na podzimní téma bylo super. Máme také spoustu
pracovních listů. Rádi zpíváme - písničky, pohybové hry
i básničky milujeme ( jejich texty jsou v šatně na nástěnce).
Ze všeho nejraději máme pohádky - někdy hrajeme sami ,
jindy s loutkami. Na vycházkách v parku i lesíku je spousta
listů a jiného přírodního materiálu na stavění pelíšků pro
zvířátka... Oblékání a svlékání neustále trénujeme, ještě
se máme hodně co učit. Také správné držení lžíce a tužky
nám dává zabrat, ale my to nevzdáváme, už jsme udělali
velký kus práce.

2. třída
Druhý měsíc ve školce jsme navázali na všechno, co jsme se
naučili v září. Nově jsme si povídali o barvičkách a zkoumali,
kde a na čem se různé barvy vyskytují. Na začátku měsíce
jsme měli každoroční program " Zavírání zahrady", kde jsme
hledali a plnili různé úkoly a na konci nás čekala sladká
odměna. Pokud bylo venku hezky, užívali jsme si poslední
sluneční paprsky na písku nebo hřišti. Učili jsme se
o plodech podzimu, sbírali kaštany, žaludy a různé
přírodniny a stavěli jsme si z nich, co jen nám fantazie
dovolila. Byli jsme hodně v lese - dokonce i na houbách,
chodili jsme kolem řeky a pozorovali kachny a labutě,
běhali v parku nebo si hráli na zahradě. Naučili jsme se také
určovat a pojmenovat různé druhy počasí. Měsíc říjen jsme
zakončili povídáním o Halloweenu. Za celou dobu jsme
se naučili spoustu písniček, básniček, namalovali
nespočet obrázků, vymodelovali spoustu krásných věcí
a zlepšili se ve vystřihování. Kvůli nachlazení jsme se
scházeli v menším počtu, ale i tak jsme si ve školce užívali
a doufáme, že v listopadu budem plná sestava.

3. třída
V říinu jsme společně oslavili den seniorů v Centrinu
cz., děti obyvatelům zazpívaly písničky, zahrály
pohádku o červené řepě. Obyvatelé domova byli
nadšení a děti odměnili potleskem, úsměvy
a malovaným kamínkem na památku. Podzimní
šlápoty měly tentokrát novou trasu a v cíli se všichni
mohli občerstvit dobrotami, které společně připravily
skvělé maminky. Dále nás čekala návštěva městské
knihovny. Paní knihovnice si pro děti připravila
pohádku o poslední vlaštovce, kterou doprovázela
krásnými obrázky. Po skončení čtení si děti prohlédly
knihovnu a také spoustu knížek. Jako každý podzim
proběhlo zavírání zahrady, na děti čekala spousta
úkolů a také sladká odměna. Při procházkách
pozorujeme přírodu, sbíráme plody a stavíme třeba
domečky pro zvířátka. Během října jsme malovali,
vyráběli, modelovali, zpívali, hráli pohádky, stříhali,
učili se básničky, cvičili , četli a vyprávěli pohádky a
příběhy.

4. třída
Tak jsme se ani neotočili a je za námi další měsíc.
Pomalu se nám blíží Vánoce. Ale nepředbíhejme.
V říjnu jsme všichni úspěšně doplavali. Seznamování
s vodou nás všechny moc bavilo a užívali jsme si ho.
KLidně bychom si přidali další lekce. Tak třeba příští
rok někteří ve školce a jiní ve škole. Hurá, jezdíme
bruslit. Je pro nás všechny náročné nasoukat
se do bruslí. Ale hodné paní učitelky nám velice
pomáhají. První seznámení s ledem. No, první
seznámení s ledem bylo pro většinu velice náročné,
některým dokonce ukápla slzička. Ale byli jsme velice
stateční a trpěliví. Po půl hodině na ledě jsme jezdili,
někdo samostatně, někomu byla nápomocná
hrazdička. Na další lekce se velice těšíme.
Měsíc říjen je ve znamení veliké nemocnosti nás dětí,
tak nějak se ve třídě střídáme. Hrajeme
si, cvičíme, kreslíme, malujeme, zpíváme, skládáme
z kaštanů, chodíme na procházky.

5. třída
Poznávání a seznamování již máme s dětmi
za sebou.... A podzim je v plné síle....
Říjen je měsíc stromu - kaštan. Před dlouhou zimou je
potřeba načerpat sílu a odolnost před nastávajícími
zimními mrazíky. A tu nám tento mohutný a silný
strom může dodat. A tak jsme si strčili kaštan
do kapsy, aby nám sílu dodával každý den....
Na plavání nyní jezdíme každý týden a máme za sebou
první lekci bruslení...
Chodíme s dětmi na procházky podzimní krajinou.
Procházíme se parkem a pozorujeme změny v přírodě.
.. Byli jsme na Babce, u bobrů za Ostrovem, často
se procházíme po cyklostezce...
Ovšem ani v říjnu jsme nezaháleli a pilně s dětmi
pracovali. Povídali jsme si o lesních plodech, vařili
šípkový čaj, třídili ovoce a zeleninu, obkreslovali ,
počítali, zpívali a cvičili. Opět se rozjel projekt "
Cvičíme se zvířátky", do kterého budeme postuplně
zapojovat i rodiče.

Dýňová polévka
1 dýně Hokkaido

1 l vývaru
2 stroužky česneku
1 cibule
sůl
smetana na vaření
Na másle zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme
nakrájenou dýni, vývar. Jakmile je dýně měkká,
vše rozmixujeme, přidáme smetanu, česnek
a dochutíme solí

