1. třída

- Broučci

Leze brouček na kopeček,
uviděl tam školičku,
posadil se na okénko
a zazpíval písničku: ,, Kamarádi, kamarádky,
poleťte se podívat,
kde se zpívá, kreslí, cvičí,
kde si spolu budem hrát !"

Naši třídu poznáte a najdete podle znaku na vstupních dveřích, na kterém je zobrazen
brouček. O děti pečují p.učitelky Jana Vašíčková a Jitka Lucjuková.
V letošním školním roce máme zapsáno 20 dětí, z toho je 12 děvčat a 8 chlapců. Pouze jedno
dítě již školu navštěvovalo v loňském roce, všechny ostatní jsou nově příchozí. Věkové
složení dětí je
3 - 4 roky. Jsme třída nejmenších dětí, proto chceme dbát na pozvolnou
adaptaci nových dětí na školkové prostředí, na začleňování do kolektivu, na osvojování si
pravidel. Snahou je každému dítěti poskytnout pomoc a podporu, kterou potřebuje a která mu
vyhovuje. Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat a poznávat nové. Hry i ostatní
činnosti jsou založeny především na prožitcích. Naším rituálem je komunitní kruh, kde se
každé ráno pozdravíme, sdělujeme si své pocity a zážitky, řešíme vzniklé problémy. Snažíme
se dodržovat pravidlo „Jeden hovoří, ostatní naslouchají“. Hlavní cíl je dát každému dítěti
optimální prostor k jeho všestrannému a harmonickému rozvoji. Hrou, radostnou a zábavnou
činností vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke svému zdraví, lidem, přírodě a
světu kolem nás.
Vzdělávání naší třídy vychází z integrovaných bloků charakterizovaných ve Školním
vzdělávacím programu a vycházejících z ročních období a dění kolem nás. Každý blok má svá
podtémata, která jsou zpravidla týdenní nebo dvoutýdenní.
PODZIM

ZIMA

My jsme kamarádi a máme se rádi; Jak přišlo babí Září
léto; Čas jablíčkové vůně; Podzim, to je malíř; Létá
Říjen
dráček papíráček; Veverka v lese oříšky si
nese;Bude zima ,bude mráz.. ; Máme šikovné ruce
Listopad
Hráli karty čerti v pekle; Těšíme se na Vánoce;
Listopad
Narodil se Ježíšek; Hračky naší Kačky; To je věc,já
jsem sportovec; Čáry,máry,ententýky,poletíme za Prosinec
tučňáky; Nasedneme do rakety; Masopust a
Leden
karneval; Kouzelný kalendář
Únor
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JARO

LÉTO

Mráček má z kapiček fráček; Probudil se malý
brouček;Život v semínku; Hody, hody, doprovody;
Domácí zvířata a mláďata; Pojďte s námi do ZOO;
Zachraň Zemi; Dáme kvítí do džbánku; Babiččina
zahrádka
Hrajeme si celý den; Vlakem nebo lodí,i pěšky
chodím; Indiánské léto; Hurá!Prázdniny!

PROJEKTY Já, ty, každý jsme jiný; Pohádky z psacího stroje;
Dítě v dopravním provozu; Škatulata, batulata

OSLAVY

Březen
Duben
Květen
Květen
Červen
Podzim
Zima
Jaro
Léto

Drakiáda; Strašidlácké běsnění; Mikulášská
nadílka; Vánoční besídka; Tři králové; Masopust –
- v průběhu roku
karneval; Srdíčkový den; Velikonoce;Den Země;
Svátek dobré nálady; Svátek matek; MDD; Svátek
otců; Rozloučení s předškoláky

SPOLUPRÁCE S RODIČI
PODZIM
-schůzka SRPdŠ
-zahradní slavnost
-pomoc při úklidu zahrady
-Drakiáda
-,,Podzimníčkové"– výstavka figurek z ovoce a zeleniny; třídní schůzka
ZIMA
- společné předvánoční tvoření
- účast na akci ,,Rozsvícení vánočního stromu"
-Vánoční setkání v MŠ /besídka/
- ,,Stromeček pro zvířata"/ krmení pro volně žijící zvěř/
-,,Broučkova kniha pohádek"/ kniha pohádek vytvořených rodiči a dětmi/
- četba pohádek dětem po obědě při odpočívání
JARO
-úklid zahrady po zimě
-zahradní slavnost
-předvelikonoční tvoření
LÉTO
-účast na Rozloučení s předškoláky

CO NÁS VŠECHNO ČEKÁ?
- divadelní představení dle nabídek
- pouštění draků
- sběr přírodnin a výstavka plodů podzimu
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- mikulášská nadílka
- dílnička s rodiči pro výrobu vánoční výzdoby
- výzdoba átria MěÚ
- účast na adventních oslavách v Kryrech
- vánoční setkání s rodiči a laserová show
- zdobení stromečku dobrotami pro zvířátka
- maškarní rej
- návštěva knihovny
- úklid okolí školky a opékání špekáčků
- fotografování
- Den dětí
- školní výlet
- vycházky do okolí
O mimořádných a neplánovaných akcích budou rodiče včas informováni.
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