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MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou



třída1.

V lednu jsme se sešli v hojném počtu, z čehož jsme měli velkou radost. Hned první týden
nás navštívili Tři Králové o kterých jsme se dozvěděli moc zajímavých věcí věcí ( kdo jim
ukázal cestu do Betléma, za kým tam putovali a co nesli za dary).
Druhý týden se za námi vydala liška Bystrouška a kamarád medvěd Míša - povídala nám
o zvířátkách co žijí v lese ( jak žijí, co rádi jedí, jak přečkávají zimu a kdo a jak jim pomáhá).
Sojka zpravodajka nám vyštěbetala, jak se mají ptáčci v zimě. Učila nás je poznávat a jak
jim máme pomáhat ( tak chodíme sypat semínka do krmítka co máme na zahradě
 a z okna ptáčky pozorujeme a poznáváme). Pohádka o datlíkovi Filipovi nás poučila  proč
datel ťuká na stromy. Poslední lednový týden jsme navštívili " Ledové království" 
 se spoustou vloček, rampouchů a sněhuláků. Pokusy se solí, vločkami a ledem nás velice
 bavily. Pohádka o Sněhurce leden zakončila.
Celý měsíc provázelo cvičení, zpívání, malování, tupování, stříhání, modelování 
a poznávání nových zajímavých věcí. Stále trénujeme správný úchop tužky, štětce, lžíce,
procvičujeme barvy, počítání 1 - 5 , geometrické tvary, základní společenské chování 
a oblékání a obouvání. Už děláme pokroky a máme z toho velkou radost.

 



2. třída

Leden, první měsíc v roce a my si samozřejmě jako první povídáme o všech zážitcích
 z Vánoc, co nám donesl Ježíšek a jak jsme si užili prázdniny. Malujeme nejhezčí dárek,
vyprávíme o něm kamarádům a sdílíme radost.
Nejdříve jsme se učili o Třech králích a o jejich příběhu, další týden jsme se seznamovali
se zimními sporty a jaké oblečení se nosí a nenosí v zimě, ale nejhezčím tématem byli
jednoznačně lesní zvířátka, kdy nás navštívil pan myslivec a přinesl s sebou několik
trofejí, kůží a rekvizit, o kterých nám povídal. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací
ze světa zvířat, připomněli jsme si, jak se v lese chováme a co tam nikdy nesmíme dělat. 
 Na konci jsme si zkusili myslivecký klobouk , a kdo neměl strach, mohl si zkusit " vystřelit
z flinty".
Každý den jsme malovali obrázky, dělali pracovní listy, vytvářeli dekorace do šatny nebo
na chodbu a učili se písničky a básničky. 
Zlepšovali jsme se ve správném úchopu tužky a učili se pomocnou metodu " letadlo",
která nám už skoro všem jde. Nacvičovali jsme také stříhání papíru a i v zacházení
 s nůžkami se lepšíme.
Do třetice všeho dobrého, každý den zkoušíme jíst příborem a né pouze lžící. Ještě
chvilku a budeme umět všechno, jak se patří!



3. třída

V lednu jsem se  sešli téměř v plném počtu, první  dny jsme si povídali o Ježíškovi, dárcích
a zážitcích z vánoc. Prvním tématem byli Tři králové, o kterých jsme si vyprávěli, dozvěděli
se, jaká byla jejich cesta do Betléma a co za dary přinesli Ježíškovi. Každý z nás nám řekl,
jaký dárek by dal Ježíškovi on sám a také proč. A jaké mohou být i jiné dárky, než
hračky....  
Další téma byli o zvířátkách v zimě, naučili jsme se, jak zvířátka žijí, jakým způsobem tráví
zimu a také jaké dobroty jim můžeme dát do krmelce. Jednoho dne, jsme se vydali k
rozhledně Babka a dali zvířátkům do krmelce něco na zub, aby jim ta zima lépe utíkala.
Cestou jsme pozorovali stopy zvířat ve sněhu a hádali, kterému z nich patří. Také jsme
 se byli podívat v jiné třídě našich kamarádů, které navštívil pan myslivec. Přinesl s sebou
spoustu zajímavých věcí, kůže, trofeje a dokonce i flintu, ze které jsme si mohli vystřelit.
Také jsme nezapomněli na ptáčky, vyrobili jsme jim malé krmítko, které si každý z nás
odnesl domů a někde je ptáčkům pověsil Velká legrace byl " Ptačí tanec", u kterého jsme
se moc nasmáli. Při překážkové dráze - kdy jsme pomáhali ptáčkovi najít krmítko, jsme
vyzkoušeli svoji odvahu, rovnováhu, mrštnost a trpělivost. Konec měsíce jsme zakončili
povídáním o zimě a různými pokusy. Během měsíce si malujeme, stříháme, lepíme,
modelujeme, zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se písničky a básničky, vyrábíme
překrásná díla z kostek a stavebnic a učíme se spoustu nových věcí.



4. třída
Po vánocích se všichni s nadšením scházíme ve třídě. Vyprávíme si zážitky z prázdnin, co
nám přinesl Ježíšek za krásné dárky. Jsme rádi, že se opět vidíme. 
Hned první týden na nás čeká další lekce brusleni, moc se těšíme, snad jsme to
nezapomněli. Někteří byli dokonce s rodiči. Bruslit jsme nezapomněli, trenéři nás chválí,
jak jsme šikovní a většina z nás jezdí již bez hrazdičky.
Uprostřed měsíce nám paní učitelka prozradila, že k nám přijede návštěva. Byli jsme celí
zvědaví. Přišla k nám paní lektorka z malé technické univerzity. A co měla připraveno?
Představte si, že jsme se proměnili ve stavitele měst a budov. Povídali jsme jaké budovy
známe a ty jsme postavili z lega. Lektorka ho měla plný veliký kufr. Potom jsme dostali
plánek a do plánky ty budovy zakreslovali. Bylo to pro nás složité, ale za pomoci paní
učitelek a lektorky jsme to zvládli. Moc nás stavění bavilo. Lektorka pro nás měla
připravené i činnosti venku. Museli jsme plnit pohybové úkoly, za ty dostávali lego kostky
- jako peníze a potom jsme si za peníze mohli koupit budovu. To nás moc bavilo. Museli
jsme se v týmu domlouvat, zda budeme kupovat nebo šetřit na dražší budovu. To bylo
prima dopoledne. Snad k nám paní lektorka opět přijede a my budeme stavět. 
Na konci ledna nás čekala návštěva v knihovně. Moc jsme se těšili. Paní knihovnice pro
nás měla připravený program o lesních zvířátcích. Pracovali jsme na interaktivní tabuli,
kroužkovali zvířátka, která v zimě spí. Co můžeme zvířátkům donést do lesa do krmelce.
Poté jsme se hezky usadili a paní knihovnice nám přečetla krásnou pohádku. 
Po pohádce jsme si mohli knihovnu a knihy prohlédnout. Paní učitelky s paní knihovnicí
domluvily další návštěvu. To se budeme moc těšit a prý, pokud s tím budou rodiče
souhlasit, budeme si moci půjčit knihu domů a s rodiči číst. Při další návštěvě ji vrátíme 
a půjčíme novou.



5. třída

První měsíc v novém roce je za námi a pomalu se začneme chystat na masopustní
radovánky. 
V lednu jsme putovali se třemi králi a vyráběli si vlastní korunu, přemýšleli jsme nad tím,
co vše může člověk darovat svým bližním.
Užívali jsme si zimní radovánky, povídali o mrazu a sněhulácích, vyráběli rampouchy. 
Navštívili jsme knihovnu a s pomocí rodičů, vyplnili náš čtenářský list, vzájemně jsme si
své oblíbené knihy představili a prozradili něco zajímavého z jejich děje.  Zkoušíme si
navzájem vypravovat pohádky a moc nás to baví. Konec ledna věnujeme zvířátkům v
lese, povídáme si o jejich životě v zimě a hledáme jejich stopy.

 
Přejeme hezké dny

Lucka, Šárka, Iva a Jana



Pečený čaj
2 kg ovoce
3/4 kg cukru
2 lžičky skořice
4 hvězdičky badyánu
5 hřebíčků
2 citrony
2 dcl rumu ( nemusí být)

 
 Větší ovoce nakrájíme na kousíčky ( i oloupaný citron) a vložíme do pekáče.

Přidáme ostatní drobné ovoce a posypeme cukrem.

Nakonec přidáme všechno koření a dobře promícháme. Pečeme v předem
vyhřáté troubě na 180 - 200 stupňů po dobu přibližně 30 minut. Během
pečení směs asi 2x promícháme.

Hned po upečení přidáme rum a rychle promícháme. Naplníme 
do skleniček, zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru jako marmeládu.

Do hrnečku dáme 1-2 lžíce této směsi a zalijeme horkou vodou.

 
 












