
Listopad 2018
Dopis z Červené třídy
PODZIMNÍ USÍNÁNÍ 
     Podzim - to je roční období, které s sebou přináší mnoho krásného. Obzvlášť ten letošní se 
vydařil se vším všudy ."Babí léto", každý den nebe bez mráčků a ta paleta barev, to není k vidění v 
žádném ročním období. Nadarmo se neříká, že podzim je "malíř".
     Nám stačí vyjít na zahradu a můžeme si užívat podzimních radovánek. S těmi nejmenšími dětmi 
jsme na zahradě každý den. Hrabání a odvážení listí, pro broučky stavíme cestičky z lístků, sbírání a
lisování barevného listí pro další pracovní činnosti, navlékání na provázek..., to je jen něco málo z 
toho, co můžeme nyní s dětmi na zahradě dělat.
     Pozorujeme, jak se každým dnem mění vzhled naší zahrady. Právě to nás vedlo k tomu, že jsme 
jeden listnatý strom začali více pozorovat. Je to lípa. Ta bude právě obsahem několika prožitkových 
dní v průběhu celého roku. O fotografie se postará ŠA Z. Hýlová, které moc děkujeme.. S dětmi 
jsme vytvořili kolektivní práci "Naše lípa".
     Víme, že i stromy slaví svůj svátek. Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od 
poloviny 19. století. V Česku připadá na 20. října. Proč tedy ve školce společně neoslavit stromy, 
když nám toho tolik předávají? Lípu na zahradě nebudeme pozorovat pouze na podzim, ale 
průběžně celý rok.
      Celá podzimní příroda se s námi na čas rozloučí, vše se ukládá k zimnímu spánku, ze kterého se 
probudí až na jaře. Stromy pouštějí z větví poslední barevné lístky, které zakryly trávu. Budou celou
zimu spát. Dobrou zimní noc. Na shledanou na jaře pod naší lípou.

     Padá listí, zlaté, rudé                         
     je ho plná zahrada.
     A co potom padat bude,
     až to listí opadá?
     Potom bude padat sníh,
     co ho bude na větvích.



Dopis ze zelené třídy
Milí rodiče

Letos poprvé jsme my paní učitelky postoupily s dětmi z Červené třídy do 
Zelené. Těšíme se na další spolupráci s Vámi rodiči i prarodiči, na společné akce, ale 
hlavně na děti! Budeme spolu s Vámi prožívat jejich vývoj, úspěchy, podporovat 
zájmy a dovednosti.

Z Červené třídy s námi postoupil i náš třídní kamarád Krteček. Budeme spolu 
s ním rozvíjet a upevňovat znalosti, cestovat po výletech, ale také Vás bude o 
víkendech „zase“ navštěvovat.

Pro letošní rok jsme si připravily 3 novinky. 1) Putovní víkendový krteček 
bude mít v batůžku navíc i deníček. Prosíme o krátký zápis z toho, co s ním Vaše děti 
dělaly, jak si hrály nebo kde s ním byly. Věříme, že na konci roku bude krásné si 
deníček prohlédnout, tu možnost budete mít všichni. 2) Na chodbě jsme vedle 
informačních tabulí, kde se dozvíte, s jakým vzdělávacím tématem děti seznamujeme,
jaké písničky zpíváme a co vyrábíme, najdete i Krtečkovu nástěnku úkolů. Každý 
týden na ní najdete úkol k tématu, který budete moci se svým dítkem vyzkoušet. 
Půjde o krátké, rychlé úkoly, které by bylo dobré dělat společně s dětmi. 3) V tomto 
školním roce plánujeme: „Tematické dílničky“. Když budete mít zájem, půjde o Váš 
čas strávený u nás, v naší třídě. Kdy si spolu s dcerou – synem vytvoříte drobný 
výrobek – dáreček.  První dílničku chystáme už na podzim, přesný čas a termín 
zveřejníme na nástěnce a stránkách školky. Jistě počítejte vždy s odpoledním časem.

Naši třídu letos navštěvuje 28 dětí. Je to o 4 více, než bylo v Červené třídě. 
Touto cestou vítáme Beátku, Májenku, Michálka a Vojtíka i jejich rodiče v našem 
„týmu“.

Věříme, že nás čeká pěkný rok, který si chceme užít, naučit se a poznat spoustu
nových věcí, podporovat dětská přátelství, rozvíjet znalosti. Proto Vás také prosíme, 
pokud bude mít Vaše dítko nějaký problém, starosti nebo lítost, včas je řekněte! 
Spoustu věcí a trablů se při trošce snahy dá vyřešit hned, rychle a v klidu.

Náš cíl pro letošní školní rok je vytvořit příjemné prostředí, kde se budeme 
všichni cítit příjemně, bezpečně a budeme se těšit na každý nový den v naší nové 
Zelené třídě!

Přejeme krásný hřejivý barevný podzim, nejen za okny 
Vaše paní učitelky Jana a Dáša
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Dopis ze Žluté třídy
   Po letních prázdninách jsme se opět sešli v naší třídě v ZŠ v počtu 28 dětí. Z toho je 18 chlapců a
10 holčiček. 
V této třídě je nutné průběžně dětem připomínat pravidla společného soužití ve třídě a pěkné 
chování ke kamarádovi.
    Letošní krásné podzimní počasí  nám umožnilo plně s dětmi využívat nejen dětské hřiště u ZŠ, 
ale děti si mohly zasportovat i na novém školním multifunkčním hřišti.
    Podzim byl také bohatý na výukové programy a kulturní akce.
V září se děti seznamovaly s poskytnutím první pomoci ve výukovém programu Medvídek 
záchranář. Děti se aktivně zapojovaly do celého programu - každý si přinesl svého plyšáka, na 
kterém si vyzkoušely ošetření poraněného místa.
První říjnový den si děti užily podzimní  výlet do ZOO do Dvora Králové. Zde nás očekávala paní 
lektorka, která nás provedla po ZOO i pavilonech a děti měly možnost dozvědět se mnoho 
zajímavých věcí o exotických zvířatech.
Další akcí byla návštěva knihovny v Novém Městě nad Metují. Také jsme se zúčastnili programu 
Kouzelná planeta. Tentokrát byl zaměřen na oblast Thajska. Děti se seznámily se zdejšími 
cizokrajnými zvířaty, rostlinami a dalšími zajímavostmi. V  dalším hudebním programu děti 
poznaly netradiční hudební nástroje. Velmi se jim líbilo bubnování na africké bubny, což si mohly 
aktivně vyzkoušet.
     Od října v naší třídě opět probíhá každý čtvrtek kroužek anglického jazyka. V letošním roce se 
ho účastní 11 dětí.
     V průběhu celého roku se děti zapojují do projektu Písmenkování, Hrajeme si s čísly a Celé 
Česko čte dětem., kde si čteme krátké příběhy a pohádky, o kterých si  potom společně povídáme.
    Chtěli bychom se touto cestou obrátit i na rodiče, aby i doma  po přečtení pohádky či příběhu, si s
dětmi o tom povídali.
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Děti se tak učí nejen pozornosti, ale i porozumět textu a hlavně vše vyjádřit vlastními slovy, což je 
důležité pro vstup do 
1. třídy.
      Na závěr nám dovolte popřát Vám krásné a pohodové Vánoce, dětem splnění všech přání a 
šťastné vykročení do Nového roku.
Paní učitelky ze Žluté třídy

Zprávy z ředitelny
Vážení čtenáři
Doufáme, že jste všichni se svými dětmi vykročili pravou nohou do nového školního roku 
2018/2019. Po prázdninách se znovu shledáváme prostřednictvím těchto stránek, abychom vás 
seznámili s tím nejzajímavějším. Během letních prázdnin proběhla rekonstrukce šatny, která byla 
vybavena novým nábytkem. V Zelené třídě byly zvětšeny prostory mezi hernou a třídou, aby měly 
děti větší prostor ke svým hrám a činnostem.

Od 1 října 2018 se účastníme dalšího projektu Šablony II, ze kterých budeme finanční prostředky 
čerpat na práci školního asistenta a na projektové dny s vašimi dětmi. Fotografie z těchto 
projektových dnů naleznete ve fotogalerii na webových stránkách školy.
Zúčastnili jsme se soutěže Školka roku. A získali jsme certifikát Zdravá školní jídelna.
V měsíci září byla podána žádost o dotaci přístavby nové třídy při MŠ. Tak si budeme společně dr-
žet pěsti, aby to vyšlo.
Podzim končí a nastává nejhezčí období roku Advent a Vánoce. Přeji Vám, aby pro vás pro všechny
byly krásné a pohodové.

Jana Černá
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