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třída1.

Nastává nám poslední a pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce, tak ještě zavzpomínáme 
na listopad, co zajímavého jsme zažili. První listopadový týden, jsme si povídali o Halloweenu
a našem tradičním svátku „Dušičky“. Vyráběli jsme dýně z papíru, vyzdobili si třídu různými
strašidly a dýněmi. Na konci týdne jsme si udělali strašidelný rej v maskách, kde jsme plnili
různé úkoly, tančili a bavili se. Druhý týden v měsíci, přilétl za naším krtečkem, drak. Měli
jsme různé aktivity s draky, věnovali jsme se procvičování barev a počítání do pěti. Draka
jsme si vytvořili i na papír, kde jsme mu připravili krásné nebe, zapouštěnými barvami.
 Na konci týdne jsme si venku draky i pouštěli a moc nás to bavilo. V dalším týdnu jsme si
povídali o sv. Martinovi, jaké se říkají pranostiky a různé zvyky. Vytvořili jsme si sněhového
koně na papír. Povídali jsme si také o koních, jak byli dříve potřební při práci na poli 
a celkově o jejich životě, vše jsme si mohli prohlédnout na obrázcích. Také jsme začali
trénovat básničky a písničky na třídní besídku. Předposlední listopadový týden dostal náš
krtek rýmu, a tak jsme si povídali o bacilech, kde všude se s nimi můžeme potkat a jak
 se před nimi chránit. Ukazovali jsme si, jak správně si mýt ruce, jak se správně oblékat,
vzhledem k aktuálnímu počasí. Připomněli jsme si důležitost ovoce a zeleniny pro naše
zdraví, aby nás jen tak nějaký bacil neskolil. Také jsme měli zpestření v podobě hudebně
rytmického programu, kde jsme si vyzkoušeli hru na bubínky a užili si zábavu. Konec měsíce,
jsme zasvětili pilnému trénování na blížící se besídku. Povídáním si o první adventní neděli.
Vytvářením vánočních přáníček pro rodiče, které jsme pozvali na společné tvoření, různých
vánočních maličkostí. Už se moc těšíme, co nového zažijeme v prosinci



Listopad nám utekl, ani nevíme jak. Venku je stále slušné počasí,
vyrážíme na delší procházky – cyklostezka, Stará Zruč, přírodou okolo
nového hřbitova, okoukli jsme nové domečky nad Zručí, tam vedle
Dubiny. Hrajeme si v lesíku, v parku – tam jsme viděli neozdobený
vánoční stromeček – hned na nás dýchla vánoční atmosféra.
Měli jsme divadelní představení, které nám hrála paní učitelka Jolanka
 a Maruška. Pohádka se jmenovala Krtek a drak – ten týden jsme si
povídali, zpívali, učili se básničku o drakovi. Pohádka se nám moc líbila
 a domluvili jsme se na příští měsíc. Už se na novou pohádku těšíme.
S paní učitelkami kreslíme, malujeme, vyrábíme. Ptáte se na co? Blíží
 se advent a i my, i když jsme malé děti, umíme udělat velkou radost. 
A ta radost bude pro babičky a dědečky do Centrinu, pro lidi, kteří
přijdou na poštu a pak pro nás samotné.
V úterý jsme ve školce nedělali to co obvykle, šli jsme dříve ven, 
po chvilce jsme se vrátili, šli do jiné třídy a tam na nás čekala paní
lektorka a my se učili bubnovat. Nejprve dlaněmi, pak jen prsty a
nakonec jsme dostali paličky. Jeee, to bylo rámusu, ale bavilo nás to, 
moc jsme si to užili.
Jeden pátek, to nás bylo málo dětí, bylo venku ošklivo, najednou zmizela
podzimní výzdoba, kterou vystřídala zimní, vánoční… Už se to vše blíží…
advent, čerti a Vánoce … ale to zas příště

2.třída



3. třída

V prvním listopadovém týdnu jsme si povídali o Halloweenu 
a dušičkách.
Měli jsme halloweenský karneval, vyprávěli si o významu těchto svátků
a také nás navštívila paní lektorka a měla pro nás připravený pohybový
program s balančními prvky. Během měsíce jsme pracovali
 s interaktivní tabulí, procvičovali počítání, určování a pojmenovávání
barev, řazení podle velikosti, určování 1. a poslední, pořadí a mnoho
dalšího.
Také jsme si povídali o zlém bacilu a hodném vitamínu, už víme, 
co je pro naše tělo zdravé a co nám škodí, že si musíme mít ruce 
a pořádně čistit zuby. Také už známe části svého těla. 
Během rytmického workshopu jsme si zahráli na bubny a spoustu 
netradičních hudebních nástrojů. Během procházek jsme
prozkoumávali okolí školky, lesy, parky, školní hřiště a naši
cyklostezku.



4.třída

Tento měsíc byl pro naši třídu na aktivity a poznání hodně pestrý
a zažili jsme toho opravdu mnoho. Bruslení si děti užívají a každou
lekcí dělají nemalé pokroky. Abychom měli těch  fyzických aktivit
dost, jedno dopoledne jsme se pustili s vervou a to doslova
 do hrabání listí na školní zahradě. Jinak jsme s babičkami 
a dědečky vyrazili na procházku a oni na oplátku přišli k nám do
školky (dvě babičky a jeden děda) a přečetli dětem několik
pohádek a musím říci, že děti se zaujetím naslouchaly a pak jsme
si s nimi ještě dobu krásně povídali.. Také jsme navštívili
knihovnu, kam chodíme pravidelně každý měsíc a děti to tam
mají rády. Vyráběli jsme přáníčka do Centrinu, dělali sbírku pro
kočičky a pejsky do  útulku v Umoníně..Poslední akce byl rytmický
workshop (rytmické dovádění na kostkách Carton Cajon Cube.
Bylo to pro nás nás něco nového, ale bylo to prima. 



5. třída

Měsíc listopad jsme přivítali, jak nejlíp jsme mohli - pořádnou
halloweenskou diskotékou. Měli jsme krásné kostýmy, plnili složité
úkoly, soutěžili jak sami, tak v týmech , tancovali, zpívali a užívali 
si den ve školce, jak nejlépe to šlo. Dokonce i na vycházku jsme se
vydali v kostýmech, aby všichni kolemjdoucí viděli, jak nám to sluší.
Začali jsme pracovat na přáníčkách pro babičky a dědečky z Centrinu a
tvořili jsme výstavu na poštu.
Povídali jsme si o svém těle, o nemocech, smyslech a proto teď už
víme, jak se v určitých situacích máme zachovat, a co je pro nás to
nejlepší.
Byli jsme ve Vlašimi v ekocentru a pan Krteček nás provedl svým
tématem o jeho domečku - hlíně. Hledali jsme žížaly, broučky a různé
přírodniny a zkoumali je lupou. A taky už víme, jak se všemi oblíbený
pohádkový krteček liší od toho skutečného.
Každých 14 dní teď jezdíme na bruslení, to nás taky moc baví. A jako
poslední listopadovou akci jsme měli hudební workshop - bubnování.
To jsme si moc užili! Mimo jiné také trénujeme vánoční besídku, ale
 o tom zase za měsíc :)
Rychlá odpověď



Vanilkové rohlíčky

340 g hery ( másla)
100 g cukru moučka
420 g hladké mouky
160 g mletých vlašských ořechů
špetka soli
moučkový cukr s vanilkou na obalení

1 Všechny suroviny zpracujeme
 v pevné těsto, které necháme
nejlépe přes noc v chladu odležet

2. Pak tvarujeme rohlíčky,
ukládáme na plech a pečeme
 ve vyhřáté troubě na 180 stupňů

3. Ještě teplé obalujeme ve směsi
moučkového cukru s vanilkou












