
CO JSME DĚLALI V ŘÍJNU 2022    ČERVENÁ 

TŘÍDA 

 

Téma měsíce: Místo, kde žijeme, odkud pocházíme, 

povolání, podzimní příroda  
                                      

Co jsme dělali: 

Povídali jsme si o městech, kde je naše školka a kde bydlíme. Jaký rozdíl je mezi městem a 

vesnicí. 

Procházkou do centra jsme obešli náměstí v Říčanech, ukázali jsme si, jaké tam najdeme 

obchody, kde se nachází škola, knihovna, pošta, banka, divadlo, hotel a lékárna. Navštívili 

jsme policejní stanici, kde se děti fotily a dostaly také zajímavé obrázky. 

Povídali jsme si o různých povoláních (čím chci být, až vyrostu…) 

Při procházkách po okolí jsme pozorovali podzimní přírodu kolem nás. Sbírali jsme krásné, 

barevné listí a třídili podle druhu stromů, barev a velikosti. Listy jsme použili na různé 

výtvarné projekty.   

V nádherných podzimních dnech jsme navštívili naši farmu (procházka po farmě, návštěva 

zvířátek, čím se krmí, co ještě roste…) Děti také uklízely a plely naše pískoviště na farmě, 

aby bylo hezky připravené na zimu a další, jarní návštěvu. Mohli jsme si také vybrat dýni 

pro naši třídu na Halloweenskou párty. 

Navštívilo nás úžasné, divadelní, hudební představení: Za poznáním tajů hudby 

s princeznami. Děti si užily poutavý příběh o harfě a houslích, s krátkými ukázkami z 

nejznámějších děl: B.Smetany, A.Dvořáka, J.Suka) 

Vyřezali jsme si naši třídní dýni a vyzdobili třídu na Halloween. 

Úžasně jsme si užili oslavu Halloweenu. Vyrobili jsme si zombie z párku a listového těsta, 

koledovali po třídách a na závěr všechny děti statečně zvládly návštěvu našeho vlastního 

Strašidelného domu.  

Radostně jsme si prožili i sběr kaštanů a žaludů, které jsme použili na různé, nejenom 

výtvarné, aktivity (kopírování prvního písmene našeho jména, halloweenského kostlivce, 

tvorbu různých geometrických tvarů…) 

Užili jsme si i zpívání klasických českých písniček, za doprovodu naší paní učitelky Jany a 

její kytary. 

 

Knihy a čtení: 

O rozmarné myšce, O kohoutkovi a perle 

Pohádky na odpočinek (Pohádky do postýlky) 

Říkadla (Velká kniha říkadel) 

 

Písničky, říkadla:  

Chodím si to do školky 

Barvy barvičky 

Když jsem šťastný  

Hlava, ramena, kolena, palce 

Kola autobusu, Starý farmář, Kutálí se brambora 



 

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. 

Hra s padákem (točení se dokola a schovávání se pod ním) 

Zlatá brána otevřená 

Vytleskávání do rytmu  

 

English vocabulary:  

Colors 

Feelings 

Greetings 

Halloween (ghost, spider, witch, skeleton, monster) 

Professions (chef, teacher, doctor, dentist, firefighter, police officer, etc) 

 

Books: 

Every day Witches 

The Room in the Broom 

What to do when I grow up? 

A Boy That Visited Fairyland 

Sweet-one-darling and the Dream-fairies 

Eva´s Visit to Fairyland 

 

Games/Activities

Halloween bingo 

Halloween puzzles 

Satanam 

Visiting the farm 

Walks around town 

Halloween Party 

Classical music concert at school 

Pumpkin Carving 

 

Art:

Ghost: cotton, tissue, yarn. 

3D spider: colored paper, glue, googly eyes. 

Pumpkin: colored paper, eyes stickers. 

Hedgehog: white paper, brown crepe paper, glue. 

Carrots with Worm: cut-outs, colored paper, glue. 

Leaf poster: leaves, glue. 

Tree: crushed leaves, glue. 

 

Songs/Poems in Lesson: 

Hello song 

How’s the weather? 



Sleeping little bunies 

Freeze Dance 

The floor is lava 

Stand up, turn around 

5 little ducks 

5 little speckled frogs 

Row your boat 

Skeleton dance 

Trick or Treat 

Scary monster Go Away 

 


