
CO JSME DĚLALI V ZÁŘÍ 2022    ČERVENÁ 

TŘÍDA 

Téma měsíce: Naše školka, naše třída  

 Co nám roste na zahrádce, na poli, v lese 
Co jsme dělali: 

První „školkový“ den k nám přišel klaun, aby děti rozveselil a navodil dobrou náladu. Děti si 

ho moc užily. 

V našich ranních lekcích jsme si sdělovali, co jsme dělali o prázdninách, seznámili jsme se s 

naší třídou, ukázali si, co se kde nachází a jaká jsou pravidla. 

Probíhala také adaptace nových dětí. 

Opakovali jsme si již známé dovednosti, jak se samostatně umět obléknout, obsloužit při 

svačině i obědu, samostatnost při hygieně, při přípravě postýlky na odpočinek apod. 

Zavítalo k nám krásné divadlo s vodnickým představením na téma: Jak se správně starat o 

přírodu, co se nesmí vyhazovat a jak třídit odpad. 

Měli jsme možnost shlédnout představení s unikátní kolekcí dravců a sov. Děti si to moc 

užily. 

Udělali jsme si výlet na naši školní farmu v Oticích. Zjistili jsme, co na ní roste a snažili se 

rozpoznat některé druhy zeleniny.  

Navštívili jsme i všechna zvířátka v jejich výběhu a kdo se nebál, mohl si je i pohladit. 

Dozvěděli jsme se, co naše zvířátka jedí a jak se o ně starat. 

Na farmě jsme si vyrobili podzimní věnce a vyloupali hromádku různorodých fazolí. 

Ochutnali a samostatně jsme si nakrájeli mrkvičku a další zeleninu z naší farmy. 

V září jsme také pořádali i mnoho výletů po okolí naší školky, poznávali nové parky a hřiště.  

Učili jsme se dodržovat bezpečnost při přecházení. 

Procvičovli jsme barvy a roční období. 

 

Výtvarné projekty: 

Ozdobili jsme si první písmeno svého jména, a prstem jsme ho obtahovali. 

Malovali jsme prsty a následně lepili - kukuřice 

Namalovali jsme si létající balón, který je nyní i symbolem naší třídy 

Malovali jsme vlastní portrét  

Vybarvovali jsme zvířátka na farmě 

Výtvarně jsme zpracovali i téma z farmy: Co roste a žije v zemi - mrkvička a žížala která ji 

kypří (papír a lepidlo) 

Tvořili jsme pomocí rozkrojeného jablka a barev (technika tisknutí ) 

Stále hlavně intenzivně pracujeme na uvolnění ruky a zápěstí pro nácvik správného úchopu 

tužky. 

Velkým tématem je pro nás úchop nůžek a správná technika při stříhání. Plánujeme se jí i 

nadále důsledně věnovat. 

 

Knihy a čtení, písně: 

České pohádky(Perníková chaloupka, O Zlatovlásce a třech medvědech ) 

Co žije a roste na farmě  

Říkadla (velká kniha říkadel) 

Písničky:Chodim si to do školky 



                Barvy barvičky 

                Kdyz jsem šťastný  

                Hlava,ramena,kolena,palce  

 

Pohybové, rytmické a smyslové hry: 

Chůze i běh pozadu,chození po špičkách a patách, chození po laně na zemi. Skákání na obě 

nohy i po jedné noze, podlézání pod překážkou… 

Chůze po lavičce 

Hry s míčem - házení do krabice na různou vzdálenost, házení na dálku, na cíl… 

 

English vocabulary: 

Colors (red, blue, yellow, green, pink, black, white, brown, purple) 

Greetings (hello, bye, how are you?) 

Feelings (happy, sad, scared, sleepy, disgusted, angry) 

School objects (scissors, glue, pencil, table, chair) 

Fall (tree, leaves, apple, pear, mushroom) 

 

Books: 

The very hungry Caterpillar  

The napping house 

The color Monster 

The Gruffalo 

Room in the broom 

 

Games/Activities: 

Walk around Ricany 

The colors game 

What’s under the blanket? 

Obstacles course 

Theater at school 

Birds show at school 

Visiting the farm 

Satanam 

Waterfalls 

Setting the table 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Hello song 

How’s the weather? 

One little finger 

Stand up, turn around 

5 little ducks 

Row your boat 

If you’re happy and you know it 

Freeze dance 

The floor is lava 

The incy wincy spider 


