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How is the American
Thanksgiving holiday
celebrated?
The traditional North American Thanksgiving Day is
celebrated in America every fourth Thursday in
November, in Canada every second Monday in
October. This is a federal holiday so it is celebrated
by all the states of the federation.
On this day, most people have a free time that often
prolongs by taking a holiday on Friday. Schools are
closedMilí
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The stuffing is then 2-5 kg. Typical ingredients are
A little history
of
Thanksgiving
bread, walnuts,
raisins, broth, onion, butter,
V tomto měsíci nás navštívila dentálníFrench
specialistka,
která
In September 1620, a ship called Mayflower was
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spoustou her a speciálního výtvarného tvoření.

The English settlers were looking for a new home here.
But they were not used to the local climate, so they
had a problem with growing crops. However, local
indigenous people helped them and in 1621
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last Thursday of November.
In 1941, President Roosevelt set the Thanksgiving
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Žlutá třída

Novinky ze Žluté třídy
Začátek roku nás potěšil alespoň trochou sněhu,
Uplynulý měsíc bylo naším hlavním tématem „Tělo a duše v
souladu“. Mluvili jsme o těle, hygieně, jídle, o našich pocitech
a o lidech, které máme rádi. Krásnou příležitostí byl svátek sv.
Valentýna, ke kterému jsme se naučili písničku “Skinny Marinky
Dinky Dink” a otisky dlaní ozdobili srdíčko.
Mluvili jsme o tom, co je zdravé a nezdravé pro
naše tělo i zoubky i o tom, že nezdravá jídla bychom si měli
dát jen občas. Učili jsme se, jak s papírovým prostíráním, talíři
a příbory prostřít stůl. Samozřejmě to všechno musíme ještě
procvičovat, ale základní pravidla už známe.
Také jsme četli knížky “I Want Cornflakes”, How Dinosaurs Eat Their Food”, "Ouch, I Need a Plaster" a „Going to
the Doctor“ o zdravých návycích i o úrazech a nemocech.
Zpívali jsme písničky „Head and Shoulders“, “Get
Out of Bed” a „This is the Way“ na pojmenování částí těla i

písničku "If You are Happy". Ráno jsme si protáhli tělo při
rozcvičce a na opičí překážkové dráze rozvíjeli naši
zdatnost a šikovnost.

V březnu nás čeká povídání o probouzející se
přírodě, zvířátkách a jejich životním cyklu, to vše jako vždy
v písničkách říkankách, knížkách i výtvarných hrátkách.
Krásné první jarní dny,

Červená třída
Novinky z Červené třídy
Ani nám se minulý měsíc nevyhnula vlna chřipek a nachlazení. I přesto, že bylo obsazení třídy spíše komorní, nezaháleli jsme a
společně si užili spoustu hezkých aktivit. Hodně jsme si povídali o
našem těle a péči o něj.
Náš den jsme téměř pravidelně začínali pohybovou chvilkou, do
které jsme zahrnuli cviky dětské jógy, cvičení s padákem, lanem,
pohybové hry a písničky doprovázené pohybem. Pozornost jsme
věnovali i našim smyslům. Hmatem jsme určovali kvalitu povrchu
předmětů, rozeznávali intenzitu zvuků, ochutnávali některé potraviny.
Věnovali jsme se také opakování základních pravidel ústní hygieny.
Společně se zubní hygienistkou, která nás pravidelně jednou za rok
navštíví, jsme si ukázali správnou techniku čištění zubů a následně si
ji procvičovali na plyšovém dinosaurovi.
Povídali jsme si o potravinách prospěšných pro naše tělo i o těch,
které bychom měli konzumovat v omezené míře.
Neustále si připomínáme základní pravidla slušného stolování a
snažíme se jimi řídit.
Začátkem února jsme také společně oslavili Tomáškovy narozeniny
a nezapomněli jsme oslavit ani svátek sv. Valentýna.
I přesto, že nám zima v Praze moc sněhu nenadělila, podařilo se
nám z únorové sněhové nadílky postavit alespoň jednoho
sněhuláka a užít si sněhových radovánek.
Se zimou se pomalu loučíme a těšíme se na příchod jara a s ním i
hezkých témat, která jaro nabízí.

Červená třída

Novinky z Červené třídy
Na začátku února jsme měli štěstí si užit radovánky na sněhu, který vydržel při našem dovádění při
pobytu na zahradě. Společně jsme postavili sněhuláka, proběhla koulovačka a nechybělo ani
bobování. Při bobování jsme se učili spolupracovat a pomáhat si navzájem.
Děti se nadšeně zapojily do učení o našem těle. Postupně jsme se seznámili s tím, jak vypadá naše tělo
a učili se správnému pojmenování jednotlivých částí. Učili jsme se písničky, básničky a hráli hry k danému
tématu, abychom si lépe zapamatovali nová slovíčka. Poté jsme se přesunuli k dalšímu tématu o
zdravém a nezdravém jídle. Učili jsme se, jak důležité je pro naše zdraví ovoce a zelenina. Výtvarné
projekty byly spojeny s touto tématikou. Kromě toho jsme se také učili, jak správně pečovat o naše
zoubky. Přínosem byla také návštěva zubní hygienistky. Paní dětem odborně vysvětlila techniku čištění
zubů a co je pro zdravé zoubky správné. Kdo chce zůstat zdravý a fit, neměl by zapomínat na
pohybové aktivity. Proto jsme zapojili do ranního kroužku různá cvičení s doprovodem hudby. Klíčem ke
štěstí je zůstat fit!
V únoru děti oslavily den sv. Valentýna. Zpívaly valentýnské písničky, tančily a hrály různé soutěživé hry.

Červená třída

Jaro už je za rohem a my se těšíme na dobrodružství, které nás čeká v březnu.

Modrá třída
Novinky z Modré třídy
Měli jsme další krásný společný měsíc plný aktivit. Povídali jsme
si o lidském těle, oslavili svátek Sv. Valentýna, věnovali jsme se
aktivitám na rozvoj slovní zásoby. Téma: „Lidské tělo“ bylo pro
děti velmi zajímavé. Zajímaly se o to, jak naše tělo zpracovává
potravu, jak funguje krevní oběh a o další zajímavosti.
Děti si moc užily Valentýnskou oslavu. Hráli jsme spoustu her,
tančili a vyrobili Valentýnská přání pro maminky a tatínky a také
kamarády.
Ve školce nás tento měsíc navštívila zubní specialistka a
dozvěděli jsme se vše, co může zoubkům ublížit nebo co jim
naopak dělá dobře. Učili jsme se také techniku čištění zubů.
To děti moc bavilo.
Příští měsíc už se těšíme na teplejší počasí a s tím spojené
změny v přírodě.

Modrá

Zelená
třída
Novinky ze Zelené třídy
Únor byl zábavný měsíc nabitý vědomostmi nejen o lidském těle,
ale i o lásce.
Hlavním tématem našich projektů ve třídě bylo lidské tělo a jeho
fungování. Povídali jsme si o jednotlivých orgánech a jejich
spolupráci, která nás udržuje živé a zdravé. Zajímavé bylo i téma
bacilů, které způsobují nemoci, i jak se jich naše tělo zbavuje.
Velmi dobře nám šlo i procvičování našich čtenářských dovedností s “
Jolly phonics”.
V průběhu měsíce jsme se také vydali na výlet do knihovny a
dozvěděli se, jak knihovna funguje a jak si můžeme vypůjčit knížky.
Dětem se svět knížek a příběhů moc líbil.
Dále nás přišla navštívit hygienistka, která nám vysvětlila, jak pečovat
o zoubky, aby byly čisté a zdravé. Největším zážitkem ovšem bylo
čištění obřích zubů velkým kartáčkem.
Navíc jsme tento měsíc oslavili svátek svatého Valentýna. Užili jsme si
valentýnské hry, tanečky i vyrábění.
Zima se s námi pomalu loučí a už se moc těšíme na teplejší počasí,
které nám přinese jaro.

Zelená třída
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PO STOPÁCH
DINOSAURŮ
Záhada dinosauří stopy
Kdo hledá, ten nalézá…aneb staneme se
paleontology
Co prozradil poslední dinosaurus;
Apatosaurus: král mezi obry
Výlet do Dinoparku

7 LETNÍC

H TÝDNŮ

, 7x JINAK

ODVÁŽNÍ
MOŘEPLAVCI aneb
cesta Kryštofa
Kolumba
Hledání ztracených pokladů
Cestování po moři a slavné lodě
Co potřebuje znát správný
námořník?
Tajemství lodního deníku; Plavba
lodí po Vltavě

PROGRAMY PLNÉ AKCE
A DOBRODRUŽSTVÍ!!!
Další témata budou zveřejněna již brzy!

A co dalšího jsme si
tento měsíc užili?
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