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třída1.

Začal nám nový školní rok, v naší třídě skoro pro všechny poprvé. Celým rokem nás
bude doprovázet třídní kamarád-Krteček spolu s ním budeme prožívat mnohá
dobrodružství a poznávat nové kamarády. První týden jsme poznávali sebe, učili se znát
svou značku, povídali si o třídních pravidlech a zvykali si na školkový režim. Druhý týden
k nám přilétla kamarádka Vlaštovka a seznámila nás se svým životem. Naučila nás
novou písničku-Vlaštovičko leť, říkanky a každý z nás si svou vlaštovku vyrobil. Byl 
to moc hezký týden plný ptačích her. V dalším týdnu přišel na návštěvu Hříbeček, celý
týden jsme si povídali o houbách, jedlích i jedovatých, jak jsou užitečné a jak nám
mohou ublížit. Naučili jsme se písničku – Hádaly se houby a různá houbová říkadla.
Vytvořili jsme si vlastní muchomůrku a hříbek, při kterém jsme si hezky procvičili
prstíky. Poslední týden v měsíci září jsme věnovali zelenině, za Krtečkem přišel kamarád
Zajíček a společně sklízeli zeleninu, kterou jsme se učili pojmenovat podle obrázků,
barvy, tvaru i chuti. Naučili jsme se písničky – Šla Nanynka do zelí a O řepě, kterou jsme
si každý vytvořili. Celý měsíc byl pro nás plný nových zážitků a my se moc těšíme na
říjen, co si pro nás nachystal.)



2. třída

Ty prázdniny tak rychle  utekly a my už jsme opět ve školce. Moc jsme 
se těšili na nové paní učitelky a nové kamarády. Pro někoho byl vstup do
školky brnkačkou, některým upadlo pár slziček. Ale vždy jen na chviličku,
protože jsme našli zajímavou stavebnici, omalovánku, modelínu, paní
učitelky pro nás měly nachystané říkanky, hry, cvičení, zpívání, malování,
povídání např. o ovoci, zelenině, houbách. Nikdy nebylo moc času na
truchlení.

Když nám počasí přálo, chodili jsme si hrát na školní zahradu
 a pískoviště. Nyní spíše vyrážíme na procházky do parku, lesíka, 
k řadovkám.

V polovině září jsme vyrazili do lesa na houby. A divte se, našli jsme
 i přesto, že jsme šli po vyšlapané pěšince. To jsme měli velkou radost.

První měsíc školky máme za sebou, už se všichni známe, víme jak to 
tu chodí, co který den budeme dělat. Všem se nám tu moc líbí a těšíme 
se na nové činnosti a hry.



3. třída

Začal nový školní rok. Prázdniny rychle utekly a už jsme zase s kamarády ve
školce, někteří přišli úplně jako noví. Chvilku nám trvalo, než jsme se všichni
seznámili, ale teď už jsme spolu jedna parta.
Když bylo teplé počasí, chodili jsme si hrát hlavně na školní hřiště a na písek.  Také
jsme vyrazili na dobrodružnou lesní cestičku hledat houby. A opravdu jsme našli.
Ve školce jsme si povídali o houbách, učili jsme se je poznávat, jestli se můžou dát
 do košíčku nebo ne. Modelovali jsme je, kreslily, hráli různé hry.
Také jsme si povídali o ovoci a zelenině. Určovali jsme podle chuti, vůně, pohmatu, 
to byla legrace. Většinou jsme se trefili. Třídili jsme podle velikosti, barvy a daných
předloh dělali kompoty.
Zahráli jsme si pohádku O veliké řepě.
V posledním týdnu jsme si povídali hlavně o vlaštovkách. Proč na zimu odlétají 
do teplých krajů, kdy se vrátí, naučili se pěknou písničku a básničku.



Adaptační období na začátku školního roku proběhlo  bez
problému. Jinak jsme toho v září stihli už opravdu dost. Hned 
 první týden jsme začali jezdit na plavecký kurz, kde se dětem
moc líbí a užívají si to , jak se patří. Pro babičky a dědečky v
Centrinu jsme vyráběli slunečnice, které jsme jim na společném
setkání 22. září předali. V zámeckém parku jsme si uspořádali
,,akci pro veverky,, a koncem měsíce nás navštívila paní
logopedka.

4. třída



5. třída

Tak a je to tady zase! Září a návrat do školky. Letos pro nás ale naposledy. Jsme totiž
předškoláci. Jupí.. Hned od začátku školního roku začaly paní učitelky zjišťovat
 co umíme, v čem se musíme zlepšit a jak jsme na tom třeba s držením tužky atd.
První týden jsme se poznávali navzájem - je mezi námi totiž pár dětí, se kterými jsme
se dříve neznali a hlavně se většina z nás z té velké školky nahoře, přesunula dolu, 
ke školní jídlelně, kde je 5. třída a tak jsme se museli seznámit i s novým prostředím,
novými značkami,…
Všechno jsme ale zvládli na jedničku. A aby těch změn nebylo málo, hned další týden
jsme začali jezdit na plavání. Tam se nám moc líbí!
Ve školce jsme si povídali hlavně o houbách a o ovoci a zelenině. Učili jsme 
se básničky, písničky i několik tanečků. Cvičit jsme moc rádi chodili do tělocvičny.
A na konec ta nejlepší zpráva. Máme zvířátko. Dokonce víc zvířátek! Založili jsme
 si společně terárium, ve kterém chováme šnečky. Musíme je krmit, rosit jim domeček
vodou a vyměňovat substrát, ve kterém si rádi dělají podzemní schovky. Jsou z nás
úplní chovatelé a moc nás to baví!



Variant, jak upéct závin či štrúdl, je mnoho. Podle receptu připravíme jednoduchý štrúdl 
z jogurtového těsta, které před rozvalováním krátce vychladíme. Těsto se netrhá, štrúdl 
je po upečení velmi chutný a navíc je méně tučný než záviny z listového těsta.

Suroviny  3 kusy
 

Těsto:
350 g hladké mouky
150 g bílého jogurtu

190 g Hery
1 žloutek

špetka soli
 

Náplň:
nastrouhaná jablka dle potřeby

mletá skořice
cukr krupice dle chuti

malé množství strouhanky
rozinky

mandle (nebo ořechy)
 

Na pomazání:
1 rozkvedlané vejce (možno vynechat)

Do mísy nasypeme odváženou mouku, přidáme jogurt, na menší kousky nakrájenou Heru, žloutek
a špetku soli. Vypracujeme těsto, jde to hezky a rychle. Odložíme ho
 do mikrotenového sáčku do lednice na chvíli vychladit.

Mezitím nastrouháme jablka a připravíme ostatní ingredience na štrúdl. Těsto rozdělíme na 3 díly 
a každý jednotlivě rozválíme na moukou posypaném válu. Jde to moc hezky, těsto se netrhá.

lát vyváleného těsta posypeme strouhankou, rozložíme nastrouhaná jablka, posypeme cukrem,
skořicí, rozinkami a hrubě nasekanými ořechy nebo mandlemi.

Zavineme a potřeme rozšlehaným vejcem (není nutné). Štrúdl pečeme v troubě 
do zlatova téměř půl hodiny na cca 180 °C.

Jablečný závin
 
 



Správné držení - špetkový úchop

Palec drží, prostředníček podpírá a ukazováček
 je položen lehce shora (lehké položení můžeme
motivovat zobáním kuřátek a ukazováčkem 
na pero lehce poklepeme).
K nácviku je třeba dítě vědomě vést již
 v mateřské škole a doma (již od chvíle, kdy dítě
poprvé bere psací a kreslicí potřeby do ruky 
a začíná tak s prvním kreslením – obvykle mezi 2.
a 4. rokem).

Špatné držení - hrníčkový úchop 

Palec drží, prsteníček podpírá a prostředníček
 s ukazováčkem jsou položeny shora.

Špatné držení – špetkový úchop s palcem

Prostředníček podpírá, ukazováček
shora, ale palec je příliš vysunutý
 a ohnutý přes pero.



Špatné držení – protažená hrstička

Prsty jsou oproti správnému držení
protaženy, podpírá prsteníček.

Špatné držení – pěstičkový úchop

Palec ohnutý přes pero a ostatní prsty jsou
sevřeny v pěst.

Správné sezení

Z bočního pohledu vidíme, že dítě sedí na celé
židli – obě chodidla jsou celou plochou opřena
o podlahu, paty jsou pod koleny. Důležitá je
 i vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda.










