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V měsíci říjnu jsme začali pracovat  
s druhým integrovaným blokem našeho 
Školního vzdělávacího programu 
nesoucí název „Jak chutná podzim“. 
Jeho hlavními cíli je vzbuzovat u dětí 
pozitivní vztah k přírodě, rozšiřovat 
poznatky dětí o proměnách podzimní 
přírody, o instinktivním chování 
živočichů v období podzimu,  
a také o významu ovoce  
a zeleniny pro naše zdraví.Sluníčka

Ve třídě Sluníček jsme se hned od začátku 
měsíce věnovali počasí. Vytvořili jsme si 
pracovní list, kdy děti nanášely prstem 
na papír modrou barvu a vytvářely tak 
dešťové kapky. Vodovými barvami jsme 
si na papír namalovali deštníky. Seznámili 
jsme se s básničkou „Dešťové kapičky“, 
kterou jsme měli motivované také ranní 
cvičení. S doprovodem klavíru jsme si 
zopakovali písně „Prší, prší“, „Sluníčko, 
sluníčko“ a další lidové písničky. Společně 
jsme procvičovali pravidla naší třídy.



Dále jsme si s dětmi povídali o změnách 
v přírodě v podzimním období a o tom, 
jak se zvířata v lese připravují na zimu. 
Při výtvarných činnostech si děti rozvíjely 
jemnou motoriku, vyrobily si „Hříbky“  
s využitím kávy a krupice. Také si osvojily 
novou výtvarnou techniku, a to zapouštění 
anilinových barev do klovatiny. Zahráli 
jsme si pohybové hry „Na ježka“, „Cesta 
do lesa“ a zazpívali si tematické písničky 
„Já do lesa nepojedu“ a „V lese“. Naučili 
jsme se novou básničku „Stojí, stojí 
bedla“ a zaměřili jsme se na procvičování 
základních barev. S dětmi jsme každý 
den chodili na školní zahradu, kde jsme 
pomáhali při podzimním úklidu – hrabali 
jsme jehličí a sbírali šišky.



Ve stejném duchu jsme pokračovali 
i v dalším týdnu. Seznámili jsme se s 
písničkou „Veverky“ a básničkou „Ježek“, 
s použitím krepových stužek jsme si 
zahráli pohybovou hru „Vítr“ a zacvičili si 
s kaštany. Při malování korkem, tupování 
houbičkami a sypání kmínu se děti 
učili správnému špetkovému úchopu. 
Do dopoledních činností jsme zařadili 
také logopedickou chvilku, kdy jsme si 
procvičovali mluvidla a mimické svaly. Při 
procházkách po naší obci jsme pozorovali 
okolní přírodu a zbarvující se listy na 
stromech.



Berušky
Na začátku měsíce jsme se při vzdělávacích 
činnostech zaměřili na poznávání  
a pojmenovávání různých druhů ovoce i 
jejich charakteristické znaky. Každý den 
jsme si znalosti dětí prověřili při ovocné 
svačince, kdy poznávaly, co za ovoce dnes 
mají k jídlu. Protože jsme si povídali také 
o exotických druzích, s využitím techniky 
tupování temperových barev houbou si 
děti vyrobily z papírových talířů „Kiwi“. 
Seznámili jsme se s písněmi „Měla babka 
čtyři jabka“ a „Měla babka trnku“, které děti 
doprovázely rytmizací na ozvučná vajíčka. 
Nezapomněli jsme ani na zdravý pohyb – 
zahráli jsme si pohybové hry „Na domečky“, 
„Na kamarády“ a zacvičili si s říkankami. 



Ve druhém říjnovém týdnu jsme se 
soustředili na poznávání zeleniny. 
Seznamovali jsme se s jejími více či 
méně známými druhy, jejími vlastnostmi 
(barva, tvar, chuť) a s tím, kde a jak 
roste. Za doprovodu kytary jsme 
procvičovali písničky s tématikou ovoce 
a zeleniny a jejich sklizně. Naučili jsme 
se novou básničku „Dej mi žlutou tužku“. 
Do oromotorické rozcvičky, kterou 
realizujeme v komunitním kruhu, jsme 
přidali další cviky rozvíjející obratnost 
mluvidel. Při pohybových činnostech jsme 
cvičili balanční a rovnovážné cviky. Naše 
zeleninové téma jsme uzavřeli výtvarným 
ztvárněním mrkví v zemi. Při pobytu venku 
jsme začali s podzimním úklidem školní 
zahrady, kde jsme shrabali a vyvezli do 
biokontejneru opadané jehličí a listí.



Dále jsme se věnovali tématu oblékání, 
jeho posloupnosti a přizpůsobení 
aktuálnímu počasí. Povídali jsme si  
o proměnách počasí ve čtyřech ročních 
dobách. Děti pojmenovávaly počasí na 
demonstračních obrázcích (slunečno, 
vítr, déšť, kroupy, mlha, atd.). Při vyrábění 
„Mraků“ z papíru se seznámily se správnou 
technikou trhání, stříhání a lepení papíru. 
Posloupnost oblékání jsme si procvičili 
zábavnou formou – úkolem dětí bylo 
vybrat oblečení dle aktuálního počasí, 
obléci jej ve správném pořadí kamarádovi  
a následně, opět postupně, vysvléci. Na 
závěr jsme se seznámili s novou říkankou 
„Baba rýma“.



Pro závěr měsíce jsme si zvolili téma 
„Barvy podzimu“. Povídali jsme si  
o zbarvování a opadávání listí, odletu ptáků 
a přípravě zvířat na zimu. Vyrobili jsme 
si papírové draky a naučili se básničku 
„Draku, ty jsi vážně drak“. Protáhli jsme 
se u hudebně pohybové hry „Vrána letí“. 
Prostřednictvím prstové gymnastiky, 
mačkání balónků, lupkání bublinkové 
folie, a také loupání kukuřice, jsme 
posilovali obratnost prstíků. Společně 
jsme si vydlabali a vyřezali dýni, které děti 
vymyslely jméno „Strašák Bubák Čepičák“. 
Ve čtvrtek 24. 10. jsme využili slunečného 
počasí a uskutečnili výlet na Chlum. Výšlap 
byl odměněn krásným výhledem do 
širokého okolí.



Srdíčka
U Srdíček si děti v prvním říjnovém týdnu 
upevňovaly znalosti o charakteristických 
znacích podzimu, procvičovaly orientaci 
v čase při určování dnů v týdnu (pojmy: 
dnes, zítra, včera…) a naučily se písničku 
o střídajících se ročních obdobích „Jaro, 
léto, podzim, zima“. S pomocí obrázků 
rozlišovaly různé druhy zeleniny a ovoce, 
počítaly v oboru 0-6, porovnávaly více – 
méně – stejně. Při PH „Na kompot“ a „Na 
sochy“ měly děti za úkol správně reagovat 
na zvukový signál, zacvičily si zdravotní 
cviky s papírovými koulemi a zatancovaly 
si mazurku při písničce „Měla babka“. Ve 
výtvarných činnostech děti otiskovaly 
ruce a tupováním temperových barev 
prsty vytvořily krásnou podzimní jabloň. 
Procvičovaly také grafomotoriku, při níž se 
zaměřují hlavně na správné sezení, držení 
těla a úchop psacího náčiní při psaní.



Další týden jsme se věnovali počasí, jeho 
proměnám a charakteristickým znakům 
pro každé roční období, pojmenovávali 
jsme jej podle obrázků a volili správné 
oblečení. Zrakovou paměť jsme zapojili 
při hře „Které počasí chybí?“. V rámci 
logopedické chvilky jsme procvičovali 
polohování a pohyblivost jazyka a trénovali 
nádech bez zvedání ramen. Zahráli jsme 
si pohybové hry na počasí, naučili se 
rozlišovat různé povětrnostní podmínky 
a básničky „Drak“ a „Ťuká, ťuká deštík“ 
spojili s jednoduchým pohybem. Fantazii 
jsme využili při tvoření zvířátek z kaštanů. 
K hudebním činnostem jsme se tentokrát 
připojili ke kamarádům ze třídy Berušek  
a společně jsme si zazpívali známé a u dětí 
oblíbené písničky s doprovodem klavíru  
a kytary.



U tématu podzimu jsme zůstali i nadále. 
Na obrázcích jsme poznávali plodiny, které 
sklízíme na zahradě a na poli, rozlišovali, co 
je zelenina a co ovoce a vyprávěli si, jakým 
způsobem je můžeme zpracovat.  Zahráli 
jsme si pohybovou hru „Na ježka“, při 
které jsme procvičili chůzi v kruhu a také 
dynamiku hlasu. Ježka jsme si namalovali 
vodovými barvami, nalepili mu bodliny 
nastřihané z barevného papíru a nakonec 
jsme mu na ně přilepili jablíčka, která jsme 
předtím otiskli a vystřihli. Opakovali jsme 
písničky s podzimní tématikou („Měla 
babka“, „Pod dubem, za dubem“, „Vyletěl si 
pyšný drak“) a naučili se básničku „Hruška“, 
kterou jsme doprovodili hrou na tělo. 
Využili jsme stále ještě krásného počasí a 
podnikali jsme vycházky po okolí MŠ, při 
kterých jsme pozorovali změny v přírodě. 



V poslední říjnovém týdnu, který jsme ve 
školce strávili, jsme probírali odlet ptáků 
do teplých krajin, přípravu živočichů na 
zimní období a opadávání a zbarvování 
listí. Logopedická chvilka byla zaměřena 
na polohování jazyka za horní a dolní 
řezáky a díky bublifuku jsme si procvičili 
usměrňování výdechového proudu. 
Rychlost i orientaci v prostoru jsme 
trénovali při hrách „Na houbaře“  
a „Vlaštovčí závody“. S doprovodem klavíru 
jsme si zopakovali známé písničky  
s podzimní tématikou a fonematický sluch 
posilovali vytvářením rýmů. Ve výtvarných 
činnostech jsme si vyrobili muchomůrku 
v lese. Abychom si náležitě užili pravou 
podzimní atmosféru, jedno dopoledne 
patřilo dlabání dýní, kterými jsme vyzdobili 
vstupní prostor MŠ 



Drakiáda
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 proběhla na 
hasičském hřišti Drakiáda. Děti si mohly 
přijít s rodiči pustit své draky, opéct 
špekáčky u táboráku a užít si společně 
příjemné odpoledne. Dále pro ně bylo 
připraveno drobné občerstvení, a také 
sladké překvapení v podobě domácích 
muffinů.



Zdravý 
úsměv
V pátek 4. 10. nás v mateřské škole navštívil 
zubní preventista pan Forejt s první lekcí 
projektu „Zdravý úsměv“, která byla 
zaměřena na ústní hygienu a správnou 
techniku čistění zubů.



Podzimní prázdniny
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2019 proběhly 
podzimní prázdniny. Mateřská škola byla 
uzavřena z důvodu nenaplnění minimální 
kapacity pro její provoz.

Podzimní úklid 
zahrady MŠ
V průběhu celého měsíce října nám počasí 
přálo, a proto se děti i paní učitelky ze 
všech tříd zapojily do podzimního úklidu 
školní zahrady. Ten zahrnoval hrabání 
spadaného jehličí, listí, sbírání šišek a plení 
záhonů, které jsme vhodně připravili na 
zimu. 


