Okénko
do školky

listopad

Mš Na Pohoří Zruč nad Sázavou

1. třída

Jako každoročně - listopad se ohlásil sychravým a ufoukaným počasím.
Při vycházkách jsme pozorovali, jak se venku všechno mění, listí na stromech zlátne
a opadává. V přírodě to sice vypadá malinko smutně, ale my ve školce jsme smutní
nebyli ani trochu.
Se skřítkem Podzimníčkem jsme si vyprávěli o podzimu, který vlastně není vůbec
smutný, protože se obléká do nejkrásnějších barev v roce a jaké zajímavé plody jsou
na keřích a stromech (kaštany, žaludy, šípky..), se kterými si můžeme hrát i my
ve školce. Ze spadaného listí jsme vytvořili legrační housenku. Od veverky Čiperky
jsme se dozvěděli, že se celá příroda a zvířátka v ní chystají na zimu. Zpívali jsme
písničky o podzimu, malovali a cvičili s Čiperkou a Podzimníčkem.
Velkým překvapením bylo, když nás na konci měsíce navštívil čertík Bertík a malá
Andělka.
S čertíkem jsme si povídali, jak je moc důležité se na podzim teple oblékat a jíst více
ovoce a zeleniny než sladkostí, abychom byli zdraví a nebolely nás zoubky, jako
Bertíka, který nás zavedl v pohádce k panu zubaři. Malá Andělka nám pak vyprávěla,
co je to advent a jak se slaví. A aby nám to čekání na vánoce lépe utíkalo, nacvičovali
jsme " čertovskou besídku!.

2. třída
Tento měsíc nám děti hodně marodily a průměrně
nás bylo ve třídě 14. I tak jsme vyráběli a tvořili.
Nějaké výrobky na jarmark a také něco na vánoční
výstavu na poště. Stihli jsme také vyměnit podzimní
výzdobu ve třídě za vánoční a trochu poklidit
a srovnat hry a stavebnice. Největší radost nám
i dětem udělala sněhová nadílka. Užili jsme
si koulovačku a postavili sněhové příšery 😊.

3. třída
V listopadu jsme si povídali o počasí pouštěli draka, pozorovali mraky a zapojili
naši fantazii, co všechno na té obloze může
být. Když svítilo sluníčko, hráli jsme stínohru
a pozorovali barevné paprsky, které nám
může vykouzlit duha. Během týdne " Moje
zdraví" jsme měli projekt " Zdravá 5". S paní
lektorkou jsme třídili zdravé a nezdravé
potraviny, zahráli si hru na nakupování
a zatancovali taneček. Zopakovali si, jak se
máme správně starat o své zoubky - prohlédli
si skutečné zuby a hráli hru - krokodýla bolí
zub. Také jsme si s kamarády obvázali rány
na rukou a nohou, poslechli svoje srdíčko
a změřili tlak.
V týdnu, kde se zvířátka chystala na zimu
jsme si udělali výšlap do lesa a dali zvířátkům
různé dobroty, aby si mohli doplnit zásoby
na zimu. Cestou jsme zdolávali různé
překážky a vylezli veliký kopec. Také jsme
zabalili dárky pro děti z projektu :
" Krabice od bot".

4. třída
Jejda, ten čas tak letí, skoro jsme se ani neotočili a máme za sebou listopad. Měsíc
podzimu, ošklivého počasí a častých nemocí. Ve školce jsme dobrá parta, vždy se těšíme
na další den, kdy
si spolu pohrajeme, naučíme se novou písničku, zacvičíme, něco
vyrobíme, namalujeme a naučíme se. Počasí nám přálo a vycházkou jsme vyrazili na
cyklostezku. To bylo krásné překvapení, když jsme na řece napočítali 11 labutí. Hezky
jsme si je prohlédli, něco si o nich pověděli a slíbili si, že až bude větší zima, přijdeme jim
naházet něco na zub. Blíží se nám hodně rychle vánoční svátky, na které se moc těšíme.
Paní učitelky s námi začaly malovat a vyrábět na tradiční výstavu na poště. V naší třídě
se line vůně pomerančů, jehličnanů. Určitě řekneme maminkám, aby nás na tu naší
výstavu vzaly. 25. listopadu jsme měli přijít do školky dříve, co nás čeká? Je tady nějaká
paní, má na sobě bílou zástěru...A my si začali povídat o jídle, které je pro nás zdravé
a které není. Jeli jsme dokonce i na nákup - holčičky nakupovaly zdravě a kluci měli za
úkol nakoupit potraviny, které bychom jíst neměli. Potom jsme si vše prohlédli,
popovídali si, kde se které jídlo skladuje. Bylo to prima zpestření. Ptáte se, jak nám jde
bruslení? Je to čím dál lepší. Všechny to moc baví, žádnými pády se nenecháme odradit,
jsme šikulové a už se těšíme, až vyrazíme s rodiči.

5. třída

Je za námi listopad a předvánoční čas je tu. Chystáme
s dětmi výrobky na vánoční výstavu. Učíme se
básničku pro čerta, až zazvoní s Mikulášem a andělem
u dveří.
Listopad je měsíc stromu LÍSKA - jsme odvážní a trpěliví
Povídali jsme si s dětmi o pranostice svatého Martina "
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí
se honí. Pokud na svatého Martina napadne sníh,
vydrží celý měsíc. Svatý Martin oslavil svůj svátek 11.11.
ani letos bohužel nepřijel včas.
Začínáme nosit rukavice a teplé čepice. I příroda
a zvířátka se chystají na zimu, pokud nevíte jak,
zeptejte se dětí...
Ani zima a mráz nás nepřekvapí. Už víme, jak se starat
o své zdraví a bacili už si na nás netroufnou...každý den
sportujeme i zdravě jíme, nemoci se nebojíme

PREVENCE ZDRAVÍ
Zdraví máme jenom jedno a je naší povinností pečovat o něj co nejlépe. Nedílnou
součástí péče o vlastní zdraví je prevence. Protože vždy je lepší nemocem předcházet,
než je později léčit.
Abychom byli zdraví, dobře a správně jsme rostli, musíme mít správné životní návyky!
Jaké to jsou?
1. Zdravá strava
2. Správné oblečení
3. Hygiena
4. Spánek
5. Pohyb

ZDRAVÁ STRAVA
Abychom získali energii, vitamíny a správně se vyvíjeli a rostli, musíme jíst zdravou a
vyváženou stravu. Zdravá strava nám napomáhá bojovat proti infekcím a nemocem.
Strava musí být plná ovoce a zeleniny, omezit co nejvíce sladké, sůl a nezdravý tuk.
Také je velmi důležitý pitný režim a to nejlépe čistá voda, neslazený čaj nebo ředěné
ovocné či zeleninové šťávy. Mnoho nemocí je způsobeno právě nezdravou výživou
(nemoci srdce, cholesterol, trávicí potíže apod.)
Proto, abychom získali tyto návyky zdravé stravy, je důležité ochutnávat nová jídla již
v útlém věku (např. mateřská škola)

Potravinová pyramida

SPRÁVNÉ OBLEČENÍ
Oblečení chrání tělo před zimou i horkem. Napomáhá tělu udržet správnou tělesnou
teplotu. (cca 36,7 věkem se mění) v určitém ročním období. V létě se oblékáme méně,
(abychom se nepřehřáli) ale přesto musíme chránit kůži před slunečními paprsky. V zimě
se zase oblékáme více, (abychom zabránili omrzlinám a prochladnutí). Pro tělo je velmi
prospěšné otužování např. vzduchem nebo vodou. Naopak špatné je když se oblékáme moc
a tělo se zpotí a následně prochladne. Můžeme tak prochladnout a onemocnět. Proto je
důležité oblékat se podle aktuálního počasí.

HYGIENA
Během celého dne se na nás nahromadí nečistoty a bacily. Pro zabránění vzniku
infekce a nemocí je důležitá preventivní hygiena. Tzn. pravidelně se umývat
vodou a mýdlem, mýt vlasy, uši a nehty. Ruce si myjeme i několikrát za den
např. před každým jídlem, po použití WC, po příchodu z venku… Velmi důležité je
i mytí zubů a to dvakrát denně (ráno, večer). Abychom zabránili parazitům (vši)
je zase důležité pravidelně a správně používat hřeben. K dobré hygieně patří i
čisté a voňavé oblečení.
Správná hygiena napomáhá i v kolektivu. Nikdo se nechce kamarádit se
špinavým a zapáchajícím kamarádem.

SPÁNEK
Za celý den si tělo potřebuje odpočinout, aby nabralo síly do druhého dne. Kdybychom
neměli pravidelný a dostatečně dlouhý spánek byli bychom ospalí, pomalí a bez energie
pro jakoukoliv činnost. Ve spánku tělo odpočívá, ale přesto pracuje – dál dýchá, polyká,
vnímá, zažívá, jen vše dělá pomaleji. V průběhu života se potřeba spánku mění. V
dětství se spí mnohem častěji – miminka prospí téměř celý den, malé děti spí ještě po
obědě a večer a dospěláci spí jen v noci.
Spánek je důležitý hlavně v průběhu nemoci. Kdy je tělo oslabené a potřebuje co nejvíce
odpočívat.

POHYB
Každodenní pohyb a sportování je pro tělo velmi důležité. Udržují se zdravé plíce,
srdce, klouby a sílí svaly. Posiluje imunitní systém, tedy předchází nemocem a
dodává kostem a orgánům energii. Pohyb napomáhá nejen dobrému fyzickému
stavu, ale i k psychickému stavu. (nálada)
Pokud zanedbáváme pohyb, svaly začnou ochabovat a nahrazovat je tuk. Tudíž
začneme tloustnout a začne docházet ke zdravotním problémům (klouby, srdce,
cukrovka apod.)

Sněhové pusinky

Potřebné suroviny:
130 g bílků
špetka soli
260 g krupicového cukru

Postup:
Troubu předehřejeme na 200°C, pekáček vyložíme pečícím papírem a vsypeme
do něj krupicový cukr. Vložíme do trouby a necháme 5 minut péct. Mezitím
ušleháme z bílků se špetkou soli tuhý sníh, ale dáme pozor, abychom jej
nepřešlehali. Lepší je šlehat sníh při nižším výkonu a delší dobu, je pak
stabilnější než rychle vyšlehaný sníh. Do pevného sněhu pak po lžících
přišleháváme horký cukr a dále šleháme 5-7 minut do vychladnutí.
Hotovou hmotu rozdělíme na více částí, které obarvíme a dáme do sáčků s
ozdobnými špičkami. Na plechy vyložené pečícím papírem nebo silikonovou
podložkou stříkáme pusinky různých tvarů a pečeme, respektive sušíme ideálně
při 70-80°C 1-2 hodiny v závislosti na velikosti pusinek. Správně upečená pusinka
jde lehce sundat z plechu, ale ještě nehnědne. Pokud potřebuji mít pusinky
upečené rychleji, pak je peču při teplotě 100°C, ale často otevírám dvířka trouby,
abych vypustila přebytečnou vlhkost a pusinky nepraskaly.

