Albrechtícek
Měsíčník

LISTOPAD 2021

Poslední listopadový den již tradičně naši předškoláci ozdobili vlastnoručně
vyrobenými ozdobami vánoční strom v budově MČ Kbely. Děti se těší, že jejich výrobky potěší
spoustu lidí, kteří půjdou na MÚ či do knihovny, a tak jim zpříjemní vánoční čas. Nejvýraznější
akcí měsíce byl Vánoční jarmark 2. prosince. Pro ty, kteří se v tuto dobu nemohli dostavit,
jarmark pokračoval ještě druhý den ráno. Celkem jsme od rodičů za výrobky dětí vybrali téměř
22 692,- Kč. Tato částka ještě není konečná, každý den ještě rodiče kupují zbývající výtvarné
práce a tím nám navyšují celkovou sumu peněz určenou k dalšímu vybavení mateřské školy.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří finančně
přispěli, ale i dětem, jež se za pomoci svých učitelek podílely na přípravě jarmarku a s nadšením
vyráběly nejrůznější předměty. Jsme rádi, že se u nás Vánoční jarmark pozvolna stává tradicí,
těšíme se na další spolupráci s rodiči.

Listopadový měsíc začal projektem
Zdravá pětka, kdy si děti prohloubily
a rozšířily své znalosti ohledně
správného stravování a zdravého
životního stylu prostřednictvím hry.
Dalším zpestřením bylo divadelní
představení O Perníkové chaloupce
(divadlo Helligerová) plné písniček,
které

se

dětem

velice

líbily.

Společně jsme se ve třídě učili novým
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písním a básním s podzimní tématikou. Poznávali jsme lidské tělo a jeho části. Rozvíjeli jsme
znalost o své zdraví a jak předcházet nemocem. Děti jsou celý podzim podporovány
v komunikaci při řešení problémů, a to především v samostatnosti při oblékání a sebeobsluze
vůbec.

S měsícem listopadem jsme vstoupili do dvou rozličných poloh. Venku bylo většinou
pochmurno, chladno, stromy ztrácely před očima své "šaty", čehož jsme v hojné míře využili
k brouzdání, přeskakování a rozhazování listí. Pěkné listy jsme ve třídě lisovali a hráli si s nimi
na stromy a vítr. A právě ve třídě, kde bylo teplo a světlo, jsme začali vytvářet předvánoční
dárky na jarmark a užívali si her.
O svátku Dušiček jsme si připomněli, s kým doma žijeme a osvětlili symbol vydlabané
a osvětlené řepy, či v dnešní době dýně. Navštívila nás lektorka s programem Zdravá pětka
a byla mile překvapena, že o zdravé
výživě

děti

určitý

pojem

mají.

Na závěr hravých, poučných aktivit si
děti mohly z nabízených zeleninoovocných dobrot vytvořit špízy a sníst
je.

Také

proběhlo

vánoční

fotografování. Svátek sv. Martina jsme
oslavili

seznámením

s

legendou

a opakovaným sehráváním tohoto
příběhu. Dalších 14 dní jsme se
věnovali tématům Moje tělo a zdraví a Když kamarád stůně. V ranních hrách se děti zabývaly
oblékáním panenek, skládáním puzzle o lidském těle, magnetickými skládačkami postav
a prohlížením encyklopedií. Hráli jsme „tělové" hry „Na lepíky“, „Hlava, ramena“...
s Orffovým instrumentářem, cvičili na říkanky (Malý človíček vám předvede). Nakonec jsme
zjistili, co všechno naše tělo dovede a naučili se taneček „Vzal si mrak černý frak" a „Tancovala
veveřička".Seznámili jsme se s bacily, v pohádce se dozvěděli o tom, jak se dostanou do těla,
proč si musíme mýt ruce a „bacily" jsme hledali po třídě. Děti si je také mohly vybarvit
v omalovánce. Povídali jsme si, jak důležité je v chladu se dobře oblékat, otužovat se a cvičit,
děti se snažily správně obléci panenku. Zahráli jsme si s „šášulou Boláčkem" na doktora
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a s medvídkem krátkou pohádku o tom, jak liška pomohla medvědovi zachránit zoubek.
Dlouhou pohádkou se děti na příkladu krtečka a nemocné myšky dozvěděly o tom, jak je pěkné
mít kamaráda a že je dobré si pomáhat.

Začal listopad, školková zahrada se začíná vylepšovat a děti jí mohou více využívat. Plně
využíváme dopravní hřiště a herní prvky.
Probíhají kroužky pro děti a divadelní představení. Tento měsíc to bylo divadelní představení
„Perníková chaloupka“ sestavené z písniček. Moc se líbila.
Probíráme počasí, jak se oblékat, jak zdravě jíst. Navštívila nás Zdravá pětka, kurz o zdravém
stravování

s názornými

ukázkami.

Proběhlo vánoční fotografování.
Procvičujeme

jemnou

a

hrubou

motoriku – rozcvičky, výtvarná činnost,
dramatická výchova, hudební výchova.
Výlet na zámek Veltrusy byl zrušen, což
je nám velice líto. Nebudou také
vánoční vystoupení.
Přejeme všem klidný prosinec.

Na začátku listopadu jsme si zařádili jako opravdová strašidla na našem třídním Halloweenu.
Školku navštívila „Zdravá pětka". Formou hry ukazovala dětem, jak se zdravě stravovat. Na to
jsme navázali při návštěvě kbelské knihovny, kde jsme si povídali o zdraví, a paní knihovnice
doporučila dětem knížky s touto tematikou.
Jinak celý měsíc listopad se nesl v duchu svátku svatého Martina. Děti se seznámily s legendou
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o svatém Martinovi a většina si přinesla z domova převleky a loutky na dramatizaci této
legendy. Děti si tuto hru velmi oblíbily, a tak jsme ji často hráli. Na slavnost svatého Martina
jsme vyráběli lucerničky, které symbolizují vnitřní světlo a teplo. Společně jsme si upekli
martinské rohlíčky, které jsou symbolem Martinova dobrého skutku rozdělení se s trpícími –
„bratrské

dělení".

Děkujeme rodičům
za to, že se podíleli
na

této

slavnosti,

nejenom

že

nám

napekli

martinské

rohlíčky, ale zároveň
nás

obdarovali

zlatými podkovami.

Na začátku měsíce listopadu jsme se zúčastnili výukového programu s názvem „Zdravá pětka“.
Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o potravinách, které jsou zdravé a které
zase ne. Co bychom měli hlavně jíst, aby naše tělo správně fungovalo. Také jsme ve skupinkách
zdravě mlsali a ze zeleniny a ovoce vytvářeli špízy. Zkrátka jsme se učili zdravě mlsat.
Zúčastnili jsme se vánočního focení,
které v naší školce probíhalo.
V pátek 5.11. jsme v naší třídě
uspořádali halloweenský rej, všichni
jsme přišli v maskách a celé
dopoledne

jsme

soutěžili

a tancovali. Moc jsme si to společně
užili. Dále jsme navštívili PRALES.
Zde jsme si vyslechli zajímavé
povídání na téma „Čtvero ročních
dob“ se zaměřením na podzim.
Řešili jsme různé úkoly, soutěžili jsme, poznávali podzimní krajinu a v neposlední řadě jsme si
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i něco vyrobili. Dále do naší školky zavítalo divadélko a zahrálo nám pohádku „O perníkové
chaloupce“. Fotky ze všech akcí pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách naší
mateřské školy.

.
V listopadu pro nás byla nejzajímavější návštěva PRALESA, kde jsme prožili program Čtvero
ročních období. Děti přiřazovaly plody k listům a větvičkám (šišky smrku, borovice, lipový
květ, lískový oříšek, kaštan, žalud…). V horní části parku jsme si zahráli na veverky a poté
jsme třídili znaky jednotlivých ročních období.
Ve srubu s názvem Dřevák jsme si vytvořili
z nasbíraných listů fantazijní obrázky zvířat,
skřítků…
V programu Zdravá pětka jsme si připomněli
vše o zdravém stravování a snědli všechno
nakrájené ovoce a zeleninu.
Po divadelním představení Perníková chaloupka
jsme nakreslili ilustrace této pohádky.
Děti poznaly rozdíl mezi českými Dušičkami a
Halloweenem.
V průběhu listopadu děti již tradičně vyráběly
ozdoby pro vánoční strom na radnici ve Kbelích
a koncem měsíce děti samy tento strom
ozdobily. Těšíme se na Vánoce.
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Začíná adventní čas a s ním i nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Děti s učitelkami
pilně vyrábějí dárečky pro rodiče, a hlavně se moc těší na vánoční nadílku, která bude v naší
školce ve středu 15. prosince.
Všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky!

Podle podkladů svých kolegyň zpracovala
Lada Leiblová, ředitelka MŠ

Jakékoliv náměty a připomínky, ale i ohlasy, prosím, zasílejte ředitelce MŠ Ladě Leiblové
na email leiblovalada.msalb@seznam.cz
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