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Rozloučení s vlaštovkami 
 

Během měsíce září jsme si 

s dětmi povídaly o odletu 

vlaštovek do teplých krajů. 

Jedna z vlaštoviček se 

dokonce před svým odletem 

přiletěla podívat za námi do 

školky. Vyprávěla nám  

o tom, jak dlouhou cestu 

mají před sebou. Celý týden 

jsme se tomuto tématu 

věnovali a naučili jsme se  

i písničku o vlaštovkách. 

V pátek jsme si zahráli na 

kapelu a touto písní jsme se 

za doprovodu Orffových nástrojů s vlaštovičkou rozloučili. Na chodbě jsme si 

vlaštovku pověsili a v pondělí už mezi podzimním listím nebyla. To znamenalo 

jediné – nadešel její čas odletět za teplem. Na jaře se nám však opět vrátí. 
 

Čtení rodičů dětem v MŠ 
 

Konec měsíce září nám přišla do školky zpříjemnit paní Krbcová s knihou, 

kterou se svým synem rádi čtou. Od rána jsme se na tuto návštěvu všichni těšili. 

Po obídku jsme se převlékli do pyžámek a s nastraženýma ušima jsme 

poslouchali veršované pohádky od Františka Hrubína – „Perníkovou 

chaloupku“, „Červenou Karkulku“, „Palečka a jeho kamarádi“ a spoustu dalších. 

Paní Krbcové mockrát děkujeme za její návštěvu a krásný přednes. 
 Klára Viktorová 
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Netradiční procházka – Lišáci 
 

Jednoho krásného pozdně zářijového dne jsme se my Lišáci spolu s paní 

učitelkami vypravili na netradiční procházku - vyrazili jsme na Letenskou pláň, 

kam právě dorazil Národní cirkus original Berousek! Moc jsme se těšili, protože 

jsme doufali, že možná zahlédneme nějaká zvířátka, třeba při každodenní péči. 

A měli jsme pravdu! Namačkaní u plotu jsme trpělivě čekali na to, až nám 

chovatel uvolní výhled a my jsme tak mohli pozorovat zebru, velblouda 

dvouhrbého, slona, pestrobarevného papouška druhu Ara a také arabského 

plnokrevného koníka. Zvířátkům a chovateli jsme potom zamávali a krásnou 

procházku jsme zakončili skákáním na trampolínách nedaleko na pláni. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Martina Steklá 

 
 

Návštěva Lišáků v domově seniorů 
 

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 jsme opět navázali kontakt po prázdninách se seniory 

v Domě seniorů v Praze 6, v Thákurově ulici.  

Děti se na dědečky a babičky těšily. Byli jsme pěkně přivítáni, děti si snědly 

ovoce a napily se připraveného nápoje. Pak jsme se společně sešli u stolečků, 

pozdravili se. Dětem paní vedoucí ukázala ptáčka, kterého budou společně 

s dědečky a babičkami vyrábět. Pracovali jsme s nůžkami, papírem, látkou, 

korálky, lepidlem. Při tom jsme si společně zazpívali. Všem se povedl hezký 

ptáček na špejli, kterého jsme si odnesli do MŠ. Pěkně jsme se rozloučili a děti 

slíbily, že zase přijdeme. Byla to hezká spolupráce, souradost a vzájemnost. Tak 

zase příště. 
 

Marcela Broulímová 
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Les  
 

V prvním říjnovém týdnu jsme si s Myškami povídali o lese. Na poličce před 

třídou jsme si vytvořili výstavku přírodnin z lesa, ze kterých jsme na konci týdne 

udělali koláž. Lepili jsme, stříhali, malovali, vybarvovali a nakonec vzniklo 

velké lesní dílo, které nyní můžete vidět na chodbě MŠ. Děkujeme všem dětem 

a rodičům, kteří se s námi na tomto díle sběrem přírodnin podíleli. 
Anežka Šímová 

 

Příhody psíka Kubíka 

 

V úterý 9. 10. navštívilo naši školku divadlo Krasohled. Zpěvné duo herců nás 

provedlo příběhem o pejskovi Kubíkovi, který si hrál s ovečkami a místo aby 

ovce hlídal, poslal ovečky rovnou do lesa k vlkovi. Při hledání oveček pejskovi 

chtěla pomoct veverka cukrářka, které Kubík při ochutnávání sní všechny 

dobroty na lesní slavnost a připálí dort pro ovečku Boženku. V lese potkal 

medvěda, který Kubíkovi vysvětlil, kde se bere med a jak k němu včelky 

přichází. Kubík však při přivonění neodolal a všechen med medvědovi snědl. 

Pak dokonce medvědovi lhal a tak se na něj medvěd rozzlobil a ve zlém se 

rozešli. Kubík jde lesem dál a nakonec zjistí, že se ztratil. Potká se s vlkem, 

který když zjistí, že se Kubík kamarádí s ovečkami, slíbí, že ho zítra odvede 

domů. Kubíkovi i přes všechny útrapy přijdou na pomoc medvěd s veverkou. 

Podstrčí vlkovi spálený dort místo ovečky Boženky, vlk ho sní a myslí si, že už 

mu ovečky přestaly chutnat a odejde pryč. Vše dobře dopadne a Kubík se 

nakonec polepší. 
Anežka Šímová 

Podzimní barvičky 
Dovedeš to jako podzim 

radovat se z barviček? 

Půjčil si je od sluníčka, 

a posledních kytiček. 

Rozdával je trávě, stromům, 

také šípkům na keři, 

ať se dobře kolem dívá, 

kdo mi to teď nevěří. 

 
http://napadydoskolky.blogspot.com/2012/08/podzimni-basnicky-rikanky.html  
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Chvilka tvoření 
www.pinterest.com 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám krásný podzim. 


