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Albrechtícek 
Měsíčník                  ŘÍJEN  2021 

 

 

 Je za námi měsíc říjen. I v tomto měsíci naše učitelky s dětmi nezahálely a pečlivě  

se s nimi věnovaly tématům školního vzdělávacího programu MŠ. 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se Medvíďata už skvěle adaptovala a třída je kompaktní skupinou. Děti  

tu odpoledne častěji spí, soustředěně poslouchají pohádky a výborně dodržují zavedené třídní 

rituály. Ve školce nás navštívilo divadlo Koloběžka s pěkným představením, které se dětem 

moc líbilo. Báječně reagovaly, pamatovaly  

si děj a v následné evaluaci, kterou jsme 

formou zpětné vazby zařadily do programu  

ve třídě, se děti aktivně zapojily a celý obsah 

představení pochopily.  

Další říjnovou akcí byla Medvídkova 

nemocnice, kdy nás navštívily studentky 

1.lékařské fakulty. Dětem názorně 

demonstrovaly orgány lidského těla a jak 

ošetřit zranění. Celá produkce probíhala 

interaktivně v každé třídě zvlášť, všechny děti 

se skvěle zapojily. 

Celý měsíc poznáváme plody podzimu, 

vytváříme řadu výtvarných a pracovních 

činností, učíme se nové básničky a písničky  

s pohybem a snažíme se trávit čas venku na zahradě, především v dopoledních hodinách. Naše 

Medvíďátka barevný podzim oceňují, roste z nich bezva třída. 
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Měsíc říjen se nám líbil. Náš tradiční podzimní výlet do Ctěnic se vydařil, děti si užily her  

v zámecké zahradě, prohlédly si zahradnictví, pozorovaly koně. Do školky jsme se všichni 

vrátili spokojení. 

Celý měsíc jsme se věnovali tématům: Plody podzimu, Na poli, Na zahradě a V lese. Hlavními 

hrdiny našich her a výtvarných činností se stal ježek a veverka. Ti nás celý měsíc provázeli. 

Naučili jsme se spoustu prstohrátkových her, tanečky, písničky doprovázeli hrou na tělo  

a na Orffovy nástroje, hráli jsme 

si s prádlovou gumou, s 

padákem. Míčky se nám při 

cvičení měnily na ořechy a 

jablíčka, vařili jsme povidla, 

zavařovali hrušky a jablka na 

zimu, z listů vytvořili skřítky 

Podzimníčky a do naší výstavní 

spižírny jsme vypustili myšky. 

Při procházkách jsme si 

prohlédli pole, zahrady a 

poslední týden jsme si vyšli za krásného počasí i do lesa blízko Pralesa.  

Školku navštívilo divadlo Koloběžka s pěkným programem a medičky s projektem Medvídkova 

nemocnice. 

Děti už vcelku dobře chápou třídní pravidla a snaží se je dodržovat. Většinou se i vzájemně 

umějí oslovit a vyhledat si kamaráda pro hru. Chůze ve dvojicích na procházky se hodně 

zlepšila. 
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V měsíci říjnu jsme si s dětmi povídali o lese, sklizni na poli a zahradě. Tato témata jsme 

doprovázeli řadou písniček, básniček, 

pohybových her. V rámci témat jsme zařadili 

do činností počítání do čtyř, stříhání a skládání 

papíru. Zaměřujeme se na správnou 

výslovnost dětí, na schopnost opakovat  

a zapamatovat si text, nebát se slušně vyjádřit 

své potřeby a komunikovat s učitelkou.  

Výlet do IQ Parku se vydařil, děti vše zaujalo. 

Běhaly od jednoho herního prvku ke druhému 

a skvěle se bavily. Šikovné byly na edukativní 

přednášce o lidských smyslech, kde se aktivně 

podílely na pokusech. 

Všichni jsme si užili Medvídkovu nemocnici, 

kde se děti pod vedením mediků učily 

ošetřovat svého plyšáčka. 

 

 

 

 

 

Měsíc říjen jsme započali Michaelskou slavností – pohádkové dobrodružství s drakem. 

Vyprávěli jsme si pohádky o odvážných rytířích bojujících s drakem, naučili se nové básničky 

s pohybem. Snažili jsme se v dětech posilovat odvahu a rozhodnost ke správnému konání. 

Vyráběli jsme sluneční štíty, jaké má Archanděl Michael, a vydali se na výpravu do přírody  

k dračímu doupěti, kde jsme pro děti připravili stezku odvahy. Každé dítě si přineslo od draka 

kouzelné jablíčko. 

S dětmi jsme si vyprávěli o sklizni na poli, o obilí za pomoci pohádky „Kuřátko a obilí“, které 

ztvárňujeme eurytmickým pohybem. Proto jsme uvítali pozvání do ekocentra Prales, kde pro 

nás připravili program „O Ječmínkovi". Děti se zde seznámily se všemi druhy obilí, jejich 

zpracováním od vymlácení až po mletí na kamenném mlýnku. Poznaly tak, jak dlouhá je cesta 
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od zrna až po mouku. Následně jsme si ve školce společně uhnětli, upekli a snědli chléb,  

který dětem moc chutnal.  

Společně se třídou 

Berušek jsme jeli na 

celodenní výlet do 

Liberce do IQ parku, 

kde si to děti moc 

užily. 

Na konci měsíce nás 

navštívili medici s 

programem „Medvídkova nemocnice" a učili děti ošetřovat a uzdravovat své oblíbené plyšáčky. 

  

 

 

       

 

 

V prvním týdnu měsíce října navštívilo školku 

divadélko Koloběžka s pohádkou „O skřítcích 

Usínáčcích“, která se dětem moc líbila. Dále 

jsme si společně povídali o podzimních plodech, 

o zvířátkách, která žijí v lese, poznávali  

a pojmenovávali jsme stromy. Ochutnávali jsme 

ovoce a zeleninu a hádali názvy podle chuti. 

Naučili jsme se nové podzimní písničky  

a básničky. Také nám v měsíci říjnu začaly 

kroužky, na které se děti už moc těšily. Dále  

k nám přijely paní doktorky z „Nemocnice  

pro medvídka“ a učily děti zábavnou formou, 

jak se postarat o zraněného. Koncem měsíce 

jsme navštívili knihovnu, kde jsme si povídali  

o naší oblíbené knížce, prohlédli si prostory 

knihovny a dozvěděli se spoustu nových věcí o knížkách.  
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V mateřské škole rozvíjíme vztah a zájem o literaturu. Měsíc říjen naše třída zahájila návštěvou 

kbelské knihovny a dozvěděla se, jak vzniká kniha. Oblíbenou knihou se pro tento měsíc  

v Žirafkách stala kniha od Ladislava Špačka „Dědečku, vyprávěj o Česku“. Je to volné 

pokračování série „Dědečku vyprávěj“, které již paní učitelky dětem přečetly. Dozvídáme se 

pomocí příběhu dějiny naší země a různé informace o panovnících Českého království. Tyto 

znalosti jsme uplatnili na konci měsíce, kdy naše země slaví svátek 28. října – vznik 

Československa. Během měsíce jsme si užívali podzimní období a vnímali jeho barevnou paletu 

barev. Cestou za skřítkem Podzimníčkem jsme pozorovali změny barev v přírodě, povídali jsme 

si o darech, které nám příroda přináší a vyrobili z nich skřítka Podzimníčka. Podzim nám přinesl 

do našeho repertoáru další písničky a básničky s touto tématikou. Nástěnky s podzimními 

stromy nám zdobí stěny mateřské školy. Do výuky zapojujeme i práci na interaktivním panelu, 

kde dětí přiřazují písmenka, slabikují nebo porovnávají velikosti podzimní sklizně. Pomocí 

pracovní listů procvičujeme 

motoriku, pravolevou 

orientaci, logické myšlení a 

představivost. Děti  

s radostí vyrábí výrobky na 

vánoční jarmark, který se 

pomalu a jistě blíží.  
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 Všechny rodiče i děti zveme na vánoční jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek  

2. prosince od 15 hodin v jídelně mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v Pralese: 

• ŽIRAFKY 7.2. – 10.3.  (14.3.-18.3. jarní prázdniny) 

• BERUŠKY 21.3. – 13.4. 

• VČELIČKY 19.4. – 20.5.  (Velikonoce 14.4. – 18.4.) 

• LVÍČATA 23.5. -   24.6.   

 

Na základě podkladů od svých kolegyň zpracovala ředitelka MŠ Lada Leiblová. 

 

 Na další vydání našeho měsíčníku se můžete těšit začátkem prosince. Jakékoliv náměty  

a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové na email 

leiblovalada.msalb@seznam.cz 

 

 

 

 

 


