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1.10 Mezinárodní den hudby 

Den hudby oslavují lidé po celém světě. Protože hudba je nezbytnou každodenní 

součástí programu v naší školce, rozhodli jsme se i my oslavovat. Celý tento den 

bude ve znamení hudby. Děti se budou věnovat hudebním nástrojům, chvíli se 

promění v orchestr, chvíli zas ve zpěváky. 

2.10 Výroba podzimního ovoce 

 

5.10 Výroba zvířátek z kaštanů 

 

7.10 Výroba draka a pouštění draka 

v Havlíčkových sadech (park Grébovka)  

 

12.10 Výlet do podzimních Riegrových sadů 

 

14.10 Bramborová tiskárna - tiskání 

bramborovými tiskátky 

 

16.10 Pečeme sušenky cookies 

 

19.10 Výroba slunce a mraků (technika 

trhání, mačkání a lepení krepového papíru na 

připravené šablony slunce a mraků) 
 

20.10 Pracujeme s modelínou a tvoříme 

základní geometrické tvary 

 

21.10. Loutkové divadlo 

Ve středu 21.10 nás čeká divadelní představení O 

PEJSKOVI A KOČIČCE a zpracování dalších 

příběhů Josefa Čapka. Jak si pejsek roztrhl 

kalhoty a jiné příhody.  Jedná se o interaktivní 

koncert s prvky loutkového a pohybového 

divadla.  



 

 

            

 

 

 

22.10 Rozvíjíme jemnou motoriku pomocí kinetického písku 

26.10. Zvířátka ve školce      

            "Andílci v kožíšku". Tak se jmenuje název 

organizace, která mimo jiné jezdí za dětmi do školek a škol 

a nabízí širokou škálu programů se zvířaty.   Na jejich 

základně ve Vědomicích u Roudnice nad Labem byste našli 

i velká hospodářská zvířata - krávy a koně. K nám do 

školky přijedou drobnější domácí mazlíčci. Děti provedeme 

světem zvířat – uvidí králíčky skákat přes překážky, 

cizokrajná i běžná domácí zvířátka, případně mláďátka. Vše 

si budou děti moci se zvířátky sami vyzkoušet, dozví se co, které zvířátko k 

životu potřebuje a co má rádo.  

29.10 oslavujeme Halloween 

Ve čtvrtek 29.10 budeme oslavovat 

Halloween. Připravíme pro děti bohatý 

program, budeme vydlabávat dýně, 

upečeme cupcakes. Masky dětí jsou vítány, 

ale nejsou však povinné.  

30.10 Malujeme dýně a tvoříme z listí 

báseň: Podzim 

Na zem jabka padají, 

ptáci křídla zdvihají.  

Léto balí fidlátka, 

podzim klepe na vrátka 

píseň: Měla babka čtyři jabka 

Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě, 

dej mi babko jedno jabko 

budeme mít stejně. 



 

 

 

 


