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Čas letí a my máme za sebou první měsíc v novém roce.

První týden jsme si užívali nových hraček, které nám přinesl Ježíšek, vyprávěli jsme si jaké byli
Vánoce doma, a co komu Ježíšek nadělil. Věnovali jsme se třem králům, jak se jmenovali, jaké
dary nesli, kreslili jsme kometu, u které jsme si vyzkoušeli tahy křídou na velký arch papíru.
Všichni jsme se navzájem korunovali, při výrobě krásných korun z papíru, abychom mohli 
na konci týdne koledovat v tříkrálovém průvodu v ostatních třídách naší MŠ. Děti byly moc
šikovné V druhém lenovém týdnu jsme poznávali naše tělo, tančili jsme, cvičili, posilovali naše
svaly, což děláme pravidelně, ale tentokrát jsme si povídali o jednotlivých částech těla
a o důležitých orgánech. Skládali jsme kostru Ludvíka, obkreslili jsme si kamaráda a vytvořili si
vlastní pomůcku na poznání našeho těla. Každý den jsme věnovali jednomu z našich smyslů
a povídali si o něm. Další týden za námi přilétla kamarádka Sýkorka a seznamovala nás s
různými ptáčky a jejich životě v zimě. Prohlíželi jsme si encyklopedie, poslouchali zvuky ptáků,
naučili jsme se taneček: Vrabec a sýkorka, který nás moc bavil. Namalovali jsme si ptáčky 
u krmítka a chodili jim sypat krmení do krmítek, kde jsme je pozorovali. Poslední lednový týden,
nás navštívila kamarádka sova, seznámila nás se zvířátky v lese a jejich životě v zimě. Měli jsme
zajímavý program s názvem: Příroda je naše, náš les a jeho obyvatelé. Poslechli jsme si různé
zvuky zvířat a zkusili je uhodnout, mohli jsme si sáhnout na srst, jelena, srnky, divokého prasete
a lišky. Některá zvířátka jsme viděli i vycpaná nebo na obrázcích. Říkali jsme si o panu
myslivci, jak se o zvířata stará a jak můžeme pomoci i my. Společně jsme si vytvořili obrázek
lesa s jeho obyvateli, které jsme si vymalovali a vystříhali. Leden utekl jako voda a my se těšíme
na další dobrodružství.

třída1.



Další měsíc je úspěšně za námi. Utekl tak, že jsme se skoro ani neotočili

V lednu jsme cvičili, zpívali, vyráběli, chodili na procházky, hráli si s ostatními
kamarády na školní zahradě. Sněhové hrátky nesměly chybět.

Týden jsme si s paní učitelkou povídali o hudebních nástrojích, učili se jejich
jména, poznávat podle zvuku, tvořili jsme notičku, zpívali jsme písničku Já jsem
muzikant. My děti jsme mohly z domova přinést hudební nástroj. Sešla se nám
krásná kapela. V pátek jsme si udělali velký koncert, každý měl nějaký hudební
nástroj – bubínek, flétničku, kytaru, klávesy, tamburínu, foukací harmoniku,
dřívka a zpívali jsme

Další týden přišla na řadu zvířátka v lese. V pondělí k nám přijela na návštěvu
paní, která nám přivezla ukázat vycpaná zvířata, parůžky, kopýtka, kůže
ze zvířat. Povídali jsme si o srnách, divokých prasatech, ježcích, jezevci, ale
zabrousili jsme i na zmije a užovky. Jak se máme ke zvířatům chovat, co dělat
a nedělat v lese. Bylo to moc zajímavé a na konci jsme si vše prohlédnout 
a osahat. S paní učitelkou jsme pak ve třídě pokračovali. Udělali jsme si
výstavku z plyšových zvířátek, společně jsme namalovali les a dolepili zvířátka.
V pátek jsme si zahráli divadélko, nejprve hrála paní učitelka a poté my děti.
Mohly jsme si vyzkoušet jaké to je povídat a hrát. Moc nás to bavilo.

Těšíme se, co nás čeká v únoru
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3. třída

Po Vánocích jsme se sešli s kamarády ve školce a říkali jsme si, co jsme
dostali od Ježíška pod stromeček. Vyprávěli jsme si příběh O třech králích,
kteří přinesli Ježíškovi 3 vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. Vyrobili jsme 
si královskou korunu, kterou jsme si mohli odnést domů.

Potom jsme si povídali o ptáčcích, kteří u nás v zimě zůstávají, poznávali jsme
je podle obrázků a podle ptačího zpěvu /z aplikace Lesní svět/. Chodili jsme
ptáčkům sypat do krmítka semínka. Naučili jsme se, jaké zobání se smí dávat
ptáčkům a jaké ne, protože by jim mohlo uškodit.

Na konec měsíce ledna byl pro celou MŠ připraven projekt Příroda je naše.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o lesních zvířátkách a mohli jsme
si prohlédnout a dokonce i pohladit myslivecké trofeje.

Naučili jsme se nové básničky a písničky, procvičili si počítání, barvy
a geometrické tvary. Leden nám přinesl trochu sněhu, to bylo radosti! Mohli
jsme si se sněhem pohrát a postavit sněhuláky, kteří na nás ze školní zahrady
budou koukat do oken.



4. třída

První den ve školce v novém roce byl naplněný dojmy a krásnými zážitky
z vánočních svátků. Ve třídě na nás čekaly nové hračky, které do her vnesly
nové kouzlo a chuť do vytváření světa fantazie. Ve středu čekala děti
oblíbená aktivita - lekce bruslení. Dělají velké pokroky a i když se někdy ještě
úplně nedaří, nevzdávají se, a s chutí to zkouší znovu a znovu. V druhém týdnu
nás navštívili babičky a dědeček z Centrinu. Četli nám krásný příběh
o dědečkovi, který čte své vnučce příběhy z Prahy. Sami zavzpomínali na své
dětství a jejich prarodiče. I děti se připojily se svými zážitky do vyprávění.
Nakonec děti pro babičky a dědečka namalovaly obrázky. Neloučili jsme 
se se staroušky na dlouho, neboť hned v dalším týdnu jsme měli společné
tvoření v Centrinu. Naším společným výtvorem byly krásné zimní svícínky.
Poslední lednový týden jsme zahájili projektem Příroda je naše - náš les a jeho
obyvatelé. Děti se dozvěděly mnoho nového ze života zvířat a celý program 
je moc bavil. Jsme třída předškoláků, tak jsme v úterý vyrazily na návštěvu 
do ZŠ do prvních tříd, kde nás paní učitelky zapojily do výuky. Naši starší
kamarádi tento den měli ve škole za úkol být nám učiteli. Děti se seznámily
s prostředím školy, společně si to užili a do školy se těší už teď.



5. třída

Leden, začátek nového roku, všichni po Vánocích opět spolu a naše první téma:
Tři králové. Vyráběli jsme jejich postavy, učili se básničky i písničky, poslechli
jsme si vysvětlení tradic z Chaloupky na vršku apod.
Jen co jsme proletěli kolem Třech králů, přistáli jsme ve vesmíru. Učili jsme se 
o planetách, zkoumali jejich rozdíly, vyráběli makety, zkoumali a pozorovali.
Z vesmíru jsme přistáli v lese. Teď už poznáme všechna lesní zvířátka, stromy,
víme, co se v lese děla/nedělá. Do třídy za námi přišel pan myslivec, který si 
s námi povídal a donesl nám ukázat spoustu trofejí, kůží a dobrot pro zvířátka,
které jsme odnesli do krmelce. Cestou jsme se taky došli kouknout na rozhlednu
Babku.
Další týden jsme již naučená zvířátka přiřazovali ke stopám a teď už ve sněhu
krásně poznáme, kdo šel cestičkou před námi. Předposlední den ledna jsme 
si začali povídat o zimním oblečení a zítra nás čeká koncert v ZUŠ.
Nesmíme také zapomenout ani na to, že jezdíme pravidelně bruslit a každým
tréninkem se zlepšujeme. Také jsme se byli podívat v prvních třídách, ať víme,
co nás v září čeká.
Máme prostě pořad spoustu věcí na práci a rozhodně se nenudíme! :)



Suroviny
 

3 vejce
1 hrnek strouhané mrkve (2 střední mrkve)

1 hrnek na jemno nakrájená jablka (2 střední jablka)
1,5 hrnku cukru
1/2 hrnku oleje

1/2 kypřícího prášku do pečiva
lžička skořice

2 hrnky hladké mouky
1 hrnek ořechů
1 hrst brusinek

kakao
tvaroh

1/4 másla
cukr dle chuti

Postup přípravy
 

Vejce vyšleháme s cukrem do pěny a zašleháme olej.
Vedle ve větší míse si připravíme mouku, do které dáme skořici, kakao a kypřící

prášek. Moučnou směs přimícháváme do vaječné směsi a nakonec přidáme ostatní
ingredience.

Promícháme a dáme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme asi 40 minut na 180°C.
Navrch jsem dala vyšlehaný tvaroh s cukrem a máslem.

Mrkvový koláč












