Školáček 11/2011
OHLÉDNUTÍ
Tak máme za sebou říjen, měsíc mastných kostí,
jak píše spisovatel František Nepil v knize Já
Baryk, kterou čteme ve II. třídě MŠ (předškoláci).
Děti ze školky se byly podívat u několika obyvatel
naší obce na zvířátka. U pana Pálky jsme viděli
mnoho druhů ptactva (andulky, papoušky,
zebřičky, holuby, hrdličky), ale také králíčky, jež
si děti mohly i pohladit. Byli jsme též u paní
Šmídové (maminky Péti Kmoška). Ukázala nám
ovečky, kozu (dětem se velmi líbila), slepice,
kohouta a kachny. Dokonce se na nás přišly
podívat dvě kočičky. V rámci vycházek jsme se
byli podívat i ve výběhu s koňmi, kteří se dětem
také líbili, ne však už děti koním .
SPANÍ VE ŠKOLE
Na konci října se konala tradiční a oblíbená akce
Spaní ve škole, s podtitulem Noc upírů. Letos se
přihlásili i někteří odvážní předškoláci.
Tentokrát jsme nevyrazili do ulic, ale vše se odehrávalo ve škole. Dopoledne jsme začali
dlabáním dýní, které večer osvítily celou
školu a společně se strašidelnou pohádkou
„Hallowenský princess příběh“ navodily
tajemnou a strašidelnou atmosféru. Děti,
samy převlečené do masek, plnily
strašidelné úkoly, za které získávaly
peníze: antiupíráky. Díky těmto penězům
pak oslabily moc upíra ukrytého ve
vyzdobeném sklepě a zachránily školu od
strašidel.

Poděkování patří…
 panu Maškovi, který daroval MŠ kolekci 15 kazet s povídáním O Spejblovi a
Hurvínkovi,
 rodině Kinclových, kteří zakoupili krásný nový koberec do I. třídy,
 p. Bejčkovi, který dětem věnoval velkou zásobu kancelářských bělítek (my je
využijeme na výtvarnou výchovu ).

BROUK PYTLÍK
Děti za základní školy navštívily
loutkové představení Trampoty Brouka
Pytlíka v divadle Lampion v Kladně.
Z ohlasů jak prvňáků, tak i páťáků
usuzujeme, že se představení velmi
líbilo.
Co se mi nejvíc líbilo a proč?
Mně se nejvíc líbilo, jak brouk Pytlík se
narodil v kině. A ještě se mi líbilo, jak
brouka Pytlíka honily včelky. A ještě se
mi líbilo, jak šel Pytlík za brouky,
kobylkami, včelkami, tesaříky a snažil
se jim pomáhat, ale moc mu to nešlo.
(V. Rejdíková, 3. r.)
Mně se líbilo, když byl brouk Pytlík v kině. Koukal se na plátno a podle toho filmu dělal lumpárny
a vždycky spadl. Pak se mi líbilo, když brouk Pytlík byl ve včelím úlu, ve kterém spal mezi
larvami. Také se mi líbilo, když brouk Pytlík uvízl v pavučině. Pavouk a jeho děti ho chtěli
sežrat, ale jemu se povedlo utéct. Bylo vtipné, když brouci stavěli domeček z různých věcí
nalezených na louce. Brouk Pytlík odletěl jako helikoptéra. (T. Blažek, 5. r.)
Brouk Pytlík se narodil v kině, kde promítali cvičení. Po narození si rovnou zacvičil. Líbil se mi
Brouk Pytlík, včelky, světlušky a luční kobylky, jak zpívaly. Také byla hezká slepice na
kolečkách. (M. Bejčková, 2. r.)
Brouk Pytlík se narodil v kině a pak, když už vyrostl, tak chodil po světě a na všechny se
vytahoval, že všechno ví a zná. Také byl trochu líný. (Š. Štancová, 2. r.)
V divadle se mi líbilo všechno. Nejvíce mě zaujala slepice na kolečkách. Také byl hezký pavouk
v pavučině, který hlídal svoje pavoučí děti. Tesařík nakreslil obrázek pro paní Tesaříkovou.

Z DĚTSKÉ TVORBY – KOCOUR MIKEŠ
Kocour Mikeš je černý kocour, který umí mluvit. Nosí kožené boty. Rád dělá lumpárny, ale vždy
je napraví. Je moc hodný a statečný. A je kamarádský. Také naučil prase a kozla mluvit. (T.
Blažek, 5. r.)
My máme doma rezavého kocoura, ale já znám jiného. Kocoura pohádkového a jmenuje se
Mikeš. Naučil se mluvit a naučil se chodit po zadních nohách, protože byl chytrý a bystrý. Měl
dva kamarády: Pašíka a Bobeše. (P. Sejk, 3.r.)

Co chystáme v listopadu?
 Zahájení plavecké výuky žáků MŠ i ZŠ – 15. 11. 2011
 Konzultace pro rodiče žáků ZŠ i MŠ - 15. 11. 2011
 Státní svátek (MŠ i ZŠ uzavřena) - 17. 11. 2011
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