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Čas nám plyne jako voda a měsíc už je za námi. Vlády se ujal 
říjen a přinesl nám nová témata, kterým se budeme věnovat. 
Čeká nás povídání o ovoci a zelnice, o plodech a znacích 
podzimu, zamáváme ptactvu, které zamíří do teplých krajin… 
A to vše v říjnovém tématu „JAK CHUTNÁ PODZIM“, které 
je ještě rozděleno na tato podtémata:  
 
1. Koulelo se, koulelo  
Poznávání jednotlivých druhů ovoce, jeho využití 
v potravinářském průmyslu a vliv na správný vývoj organismu 
a ochraně zdraví. 

 
2. Překvapení ze zahrádky 
Seznamování s jednotlivými druhy zeleniny, jeho využití 
v potravinářském průmyslu a vliv na správný vývoj organismu 
a ochraně zdraví. 

 
 
 
3. Skřítek Podzimníček 
Pozorování přírodnin a jejich změny vzhledem k ročnímu 
období, seznamování s jejich využitím z hlediska volně žijících 
zvířat a využití darů Země k rozmanitému tvoření z nich. 

4. O poslední vlaštovce 
Utvoření povědomí o volně žijícím ptactvu a jejich přípravě na 
blížící se změnu ročního období (ptactvo přezimující vs. ptactvo 
stěhovavé). 

 
 



Bližší informace získají rodiče ve Školním vzdělávacím 
programu a dalších materiálech, které jsou k nahlédnutí 
v šatnách jednotlivých tříd. 

 
CO HEZKÉHO NÁS POTKALO: 
 
14.9., 15.9. a 16.9.  se v jednotlivých třídách konaly „Schůzky 
s rodiči“ 
23.9. nás navštívilo divadlo – „Výlet do ZOO“ 
30.9. se konala schůzka rodičů ohledně spolku – „Sdružení 
rodičů a přátel školy“  

 
 
 
 
 
 
 
CO HEZKÉHO NÁS ČEKÁ: 
 
6.10. začíná plavecký kurz pro děti ze třídy Sluníček 
22.10. – divadlo Netradlo s programem – „Podzimní 

strašidlení“  
 
 

  
 
 



PODĚKOVÁNÍ: 
 
-paní Vejvodové za pohádkové knížky 
-paní Kyselé za hračky 
-panu Markovi za papíry na kreslení 
-paní Leksové za papíry na tisknutí a ruličky 
-paní Jiráskové a Vrobelové za papírové ruličky 
-paní Vítkové za hračky a výtvarný materiál 
-paní Jakubčíkové za kancelářské papíry  

 

GRATULUJEME NAŠIM OSLAVENCŮM!  
 
Žabičky   Sluníčka 
 
Amálka Ch. 5 let   Kubík S. 6 let 
Patriček  M. 4 roky   
Theuška Z. 5 let   
 
 

Berušky  
 
Anetka 3 roky 
Sebíček 4 roky 
  
   
* K svátku přejeme Elišce, Sárince, Terezce, Lukáškovi, 

Michalce a Šarlotce  


