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ČÍSLO 1

ZÁŘÍ

V letošním školním roce jsme přivítali 16 nových kluků a holčiček a školní rok zahájili
novým školním vzdělávacím programem s názvem Po stopách stonožky Božky, který,
plynule navazuje na na příběhy, které jsme s naší Božkou prožívali. Těšíme se na nová dobrodružství.

Děti v 1. třídě, spolu se skřítkem Vochomůrkou, zjistily, že každý někam patří a že hry, tvoření i cvičení je
ve školce prima.
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UČÍME SE VENKU – to je pro nás, děti ze 2. třídy, už známá aktivita. Tentokrát jsme se zaměřili na stromy.
Poznáme všechny na naší zahradě, umíme je pojmenovat, víme, jaké plody nám dávají. Hmatem
rozlišujeme jejich kůru a vyzkoušeli jsme i netradiční techniku frotáže.

Nejmladším dětem se líbí pružinové houpačky a malý zahradní domeček, kde jsou super schovky.
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ZA KRÁSAMI A PŘÍRODOU MĚSTA DUBÍ
týdenní projekt 2. třídy

Projekt, který pro děti ze 2. třídy připravila paní učitelka Květa, navázal na loňské poznávání památek a
významných budov našeho města. Letos se zaměřili na přírodní prostředí, které naše město obklopuje. Děti
se vydaly poznávat místa, jako je například hájovna Barvář, památník na Husově vrchu – Kudráku,
Paraplíčko, Mlýnský vrch nebo lesní cesta k Hamerskému rybníku. Celý týden v přírodě, kdy nám přálo i
sluníčko, si děti náramně užily.
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K září patří u nás ve školce neodmyslitelně čas jablíčkové vůně, která nás provází jeden týden hrou,
poznáváním smysly, tvořením, ochutnáváním i vařením ovocného salátu a čaje.

Malé děti krásně dramatizovaly pohádku O řepě.
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V září za dětmi přijela Balonková Evička. Pomocí barevných balonků vykouzlila každému z nich kytičky,
postavičky a zvířátka podle přání. Tohle představení patřilo k těm velmi povedeným a děti byly
z dopoledne nadšené.

V rámci projektu, spolufinancovaného EU se děti seznamují s prací na tabletu. Rozvíjí jazykové dovednosti,
sluchovou a zrakovou diferenciaci a paměť pomocí edukačních aplikací. Čas strávený s IT technikou poté
vyváží rozvíjením pohybových a motorických dovedností – například cvičením s overbally.

6

