MONOTYP. Technika je velmi zaujala a tak nezůstalo vždy jen u jedné vlajky. Lektorky nás požádaly,
zda bychom mohli s dětmi vytvořit řetězy z plodů podzimu. Jelikož jsou naše děti velmi šikovné,
dlouho jsme se nerozmýšleli a vznikaly krásné podzimní dekorace. Hotové výrobky si poté mohli
všichni prohlédnout při příležitosti Slavnosti jablek na Krasíkově.
V říjnu jsme si připomněli, že svátek nemusí slavit jen lidé, ale že v kalendáři najdeme i jiné důležité
dny.
JEDNÍM Z NICH JE SVÁTEK NAZVANÝ DEN STROMŮ
Stejně tak jako všichni ostatní, i my máme rádi oslavy. Rozhodli
jsme se tento svátek oslavit hrou v přírodě. Hlavním cílem hry bylo
zjistit jaké druhy stromů rostou ve Svojšíně a to, že jehličnaté
stromy nemusí zákonitě růst jen v lese. Děti si prostudovaly
připravený plán cesty, na kterém se nacházely významné budovy
obce. Zároveň na plánku byla označena cesta a stanoviště
s jednotlivými úkoly např. slalom mezi jabloněmi, hod kaštanem,
vyhledávání barevných listů, sestavování písmena ze šišek, atd. Při
samotné hře se kluci
a holky pohybovali
pouze podle instrukcí
na
mapě.
Děti
dokázaly, že svou
obec opravdu dobře
znají a jednotlivé
úkoly, pro ně nepředstavovaly žádné problémy.
Po splnění úkolů jsme se spokojeni vrátili do školy
a s chutí se pustili do připraveného oběda.
Velké zábavy si děti užily při představení plzeňského
Divadla Letadlo.
Hudební pohádka
„V korunách
stromů – podzim“
přiblížila dětem
loučení
s podzimem
v přírodě.

VE ŠKOLCE SE DĚTI SEZNAMUJÍ S TRADICEMI A SVÁTKY. JEDNÍM TAKOVÝM SVÁTKEM
JE HALLOWEEN
Ve čtvrtek 31. října jsme spolu s dětmi připravili malé strašidelné odpoledne pro své nejbližší.
V 15 hodin se sešlo ve třídě šest maminek. Děti jim předvedly strašidelný tanec na píseň „Máme
doma obludu“. Poté byla vyhlášena soutěž rodičů s dětmi „kdo první vytvoří ze svého dítěte bílou
omotanou mumii“. Každý účastník měl k dispozici ruličky toaletního papíru a mohl je využít dle
potřeby. Zdálo se, že vše proběhne bez komplikací, ale ejhle nastal problém. Jak to udělat, když
máme dva kluky a jednu maminku? Pohotovost přítomných však vše brzičko vyřešila. Maminka

