
Okénko do školky
říjen 2022

MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou



Máme za sebou druhý měsíc ve školce. Všichni zvládáme bez problémů školkový režim.
Opět jsme si měsíc užili, hned první týden jsme si povídali o ovoci, jaké známe, které
nám chutná a čím je pro nás prospěšné. 
Na konci týdne nás navštívilo Divadélko-Kůzle, které pro nás připravilo hudební
pohádku s názvem Podzimní zahrádka, pro většinu z nás to bylo první divadelní
představení a moc se nám líbilo Hned po divadle jsme byli zavírat školkovou zahradu,
kde nás čekalo plno zábavných úkolů, strašidelných kamarádů a na konci sladká
odměna. Další týden jsme věnovali ježkům, povídali jsme si o jejich životě, co jedí a jak
se chystají  na zimu. Učili jsme se s nimi počítat a na konec jsme si je vyrobili z papíru 
a krásně  si vyzdobili šatnu. V polovině měsíce nás navštívil skřítek Podzimníček, který
pomáhá chystat zvířátka na zimu. Opět jsme shrnuli znaky podzimu a podzimní plody.
Opakovali jsme barvy a počty do pěti. Hodně jsme tvořili se spadaným listím, z něhož
jsme si vyrobili i vlastní skřítky. Hráli jsme si s kaštany a žaludy. Poslední říjnový týden,
si mnoho  z nás užívalo podzimní prázdniny a my co jsme zůstali jsme si opakovali
naučené písničky, básničky a říkadla. Hráli jsme si s dětmi z jiných tříd
 a poznali nové kamarády. Teď už se všichni těšíme na předposlední měsíc v roce, co 
si pro nás připravil.)

třída1.



2. třída

Druhý měsíc je za námi a my jsme zkušení školkáčči, kteří ví jakou mají značku, jak to ve
školce funguje, co se smí a co ne. Stále se poznáváme, navzájem se od sebe učíme a rádi si
spolu povídáme, občas jeden přes druhého, protože nutně potřebujeme paní učitelkám
něco sdělit
Měsíc říjen nám utekl rychleji než září, vyráželi jsme na procházky 
do podzimního parku, sbírali přírodniny, protože jsme s paní učitelkou
 ve skupinkách vyráběli skřítka podzimníčka, kterého máme na výstavce.
Jeden pátek jsme měli divadelní představení. Přijelo divadélko Kůzle. Krásně zpívali, my 
si zopakovali druhy ovoce, zeleniny, jak se pěstují rajčata. Všichni jsme byli nadšení
 a na konci představení jsme herce odměnili velikým potleskem.
Využili jsme krásného počasí a vyrazili na velikou procházku na cyklostezku. Byla
 to krásná procházka kolem Sázavy, viděli jsme labutě. Příště  až půjdeme, vezmeme jim
trochu pečiva a zrní.
Koncem měsíce k nám do školky přijela paní lektorka na nové cvičební pomůcky. Hurá,
jdeme cvičit, to nás moc baví Nejprve nám ukázala, jak se na jednotlivých prvcích cvičí,
jak správně držet balanc. Poté jsme 
si všichni mohli vyzkoušet vše. Schůdky, kulaté boty, válce, klouzačku, chůdy a mnoho
dalšího.



3. třída

1.říjnový týden za námi přišel skřítek Podzimníček - celý týden jsme s ním sbírali podzimní
plody, stavěli z nich domečky pro zvířátka, připravovali zásobu potravy na zimu, lepili,
vyráběli podle fantazie, vyráběli zvířátka, hráli si v listí. Koncem týdne nás ve školce
navštívilo divadélko Kůzle, se kterým jsme si zazpívali, zatancovali a moc se zasmáli.
Ve 2. týdnu s názvem Hajný je lesa pán, jsme se učili poznávat lesní zvířátka, v lese jsme
hledali jejich domečky a stopy, poslouchali zvuky a snažili se uhodnout, komu patří. V lese
jsme postavili veliký domeček z větví - uvidíme, zda se v něm nějaké zvířátko na zimu
zabydlí.
Následoval týden s názvem Není drak jako drak, v naší písničce jsme zpívali o draku
papíráčku, ale také o draku, který přiletěl sníst princeznu, ale všechno dobře dopadlo,
protože v pohádkách přeci všechno dobře dopadne...   Povídali jsme si, jaké jsme viděli
draky, sestavovali je z různých tvarů  a barev.  A konečně jsme se dočkali, venku začalo
konečně trochu foukat a my mohli pouštět draka. To bylo nadšení a legrace a těch
kilometrů, co jsme naběhali...
Posledním velkým zážitkem, tohoto měsíce, bylo zamykání školní zahrady - skřítek
Podzimníček pro nás připravil spoustu úkolů a protože jsme moc šikovní, všechno jsme
zvládli a naše zahrada se může připravovat k zimnímu spánku a na nás na konci čekala
sladká odměna.



 4. třída

Měsíc říjen byl pro nás spojený s příchodem podzimu, chodili jsme do přírody
pozorovat měnící se přírodu , sbírali jsme barevné listy, přírodniny, které jsme pak 
 využili při výtvarných i pracovních činnostech. .Také jsme si pěkně svižně vyšlápli 
na Babku a ještě před tím jsme se nejdříve pořádně posilnili a to opečeným buřtíkem.
Cestou jsme plnili různé úkoly, seznámili se se skřítkem stromovousem , který nás 
za pěkný fyzický výkon a vědomosti dětí odměnil ,,pokladem,,. Jinak jsme ukončili
plavecká výcvik a začalo nám bruslení. Je to k neuvěření, s jakou energii , elánem
  k tomu děti  přistupují . Jinak ve školce jsme zhlédli hudební pohádku divadélka
Kůzle,  praktické seznámení s novými cvičebními pomůckami. 



  Poznávání a seznamování již máme s dětmi za sebou....A podzim se vybarvuje do krásy....
  
   Sbíráme kaštany, listy a jiné lesní plody. Víme , že tyto plody jsou pro nadcházející zimní
měsíce pro zvířátka velmi důležité.   
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... 
   Pouštěli jsme společně draka, chodili s dětmi na procházky podzimní krajinou, procházeli 
 se parkem a pozorovali změny v přírodě... 
   Ovšem ani v říjnu jsme nezaháleli a pilně s dětmi pracovali...Povídali jsme si o lesních
plodech,
vařili šípkový čaj, třídili ovoce a zeleninu, počítali, obkreslovali, zpívali i cvičili. Opět se rozjel
projekt „Cvičíme se SOKOLEM
Plavání bylo tento měsíc ukončeno a děti byly odměněny diplomem a sladkostí. Nyní
začínáme jezdit na bruslení do Ledče nad Sázavou.

5. třída



Hraběnčiny řezy

500 g polohrubé mouky
150 g cukru krupice

250 g hery
4 žloutky ( 4 bílky)

1/2 prášku do pečiva
6 větších jablek

skořice
vanilkový cukr

1.  Z mouky, cukru, žloutků, hery a prášku do pečiva uděláme těsto 
a dáme do lednice. Mezitím oloupeme jablka, zbavíme jadřinců
 a nastrouháme na hrubém struhadle. Z těsta oddělíme 1/3 a dáme
zpět do lednice.

2.  Plech vymažeme a 2/3 těsta rozválíme na plech. Poklademe
jablky a posypeme skořicí a vanilkovým cukrem.

3.  Z bílků ušleháme sníh, kterým potřeme jablka. Zbytek těsta
nastrouháme na sníh a dáme do trouby péct při 180  stupních na
45 minut.










