
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

MOTÝLEK 

Ústí nad Labem 

Keplerova 782/ 26,   

                                       příspěvková organizace 
 

Motto: „Školka jako místo společného  

                       růstu a setkávání“ 
 

Naše vize:    „Spokojený rodič a šťastné dítě   

                     připravené do další životní etapy.“ 

 

 

 

O čem si budeme ve školce povídat: 

   

 V měsíci listopadu nás čeká téma:  

                         Halloween    

                            Dušičky  

                       Podzimníček  

- budeme si s dětmi povídat o svátku 

Halloween 

- seznámíme se s charakteristickými znaky 
podzimu. 

- Při pobytu venku budeme pozorovat, jak 
se příroda připravuje k zimnímu spánku. 

- budeme tvořit z přírodnin, které 
nasbíráme na vycházkách. 

- společně prožijeme halloweenský rej 

- s dětmi si vydlabeme dýně a uděláme si 

soutěž o nejkrásnější vydlabanou dýni 

- budeme venku sbírat přírodniny a 

budeme stavět z klacků, listů a kaštánku 

domečky pro zvířátka 

- povyprávíme si o dušičkách - proč 

zesnulým zapalujeme svíčky, jak na ně 

vzpomínáme  

 

Spolupráce s rodiči 

Termíny výběru stravného a úplaty v hotovosti - 

upřednostňujeme platbu bezhotovostní formou  

 

Listopad 2022:                            8. 11. 2022 

Básničky pro podzim: 

Ty náš skřítku malinký,  
jdi spát do své postýlky.  
Podzim nám už končí,  
a děti se s tebou loučí.  
 
 
 
 
 
Skřítku, skřítku jdi už spát.  
Sen o zimě nech si zdát.  
Sen o teplém pelíšku  
Přejí děti z Motýlku.  
 

 

 

 

 

Báseň pro radost 
Listí: 

Létá listí mezi stromy, 

poletuje mezi domy. 

Stromy spolu závodí,  

kdo je nejdál dohodí.  

 

 

 



Akce: 

Halloween - akce bude probíhat na každé třídě 

9. 11. 2022 (středa) - vánoční fotografování 

 

Tělocvična ZŠ Husova: vždy středy 

 

Plavání: úterky: pavilon B – Městské sály 

               čtvrtky: pavilon A - Klíše 
 

16. 11. 2022 dopoledne: projektový den s MTU 

- Stavitel věží (Malá technická univerzita – 

oblast digitální gramotnosti) 

Zavírání zahrádky se skřítkem Podzimníčkem – 

dopolední akce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dýňové lívance:  

Ingredience 

 250 g dýně hokaido 
 cca 150 ml vody na uvaření dýně 
 100 g zakysané smetany 
 2 celá vejce 
 2 lžíce medu 
 1 lžička mleté skořice 
 1/4 lžičky kypřícího prášku 
 6 lžic špaldové mouky hladce mleté 
 špetka soli 
 1 lžička oleje na smažení 

Kdo si hraje, nezlobí. A platí to i v kuchyni.  

Tvořte z podzimních lívanců zvířátka k snídani 
pro děti 

Postup: 

Jako první si 
důkladně 
očistíme dýni. 
Vydlabeme 
semínka a 
dužinu a 

odvážíme si 250 g. Ty nakrájíme na kostky, 
zalijeme vodou a uvaříme doměkka. Slijeme 
vodu a dýni rozmixujeme tyčovým mixérem na 
hladkou kaši, kterou necháme vychladnout. 

V míse smícháme zakysanou smetanu, vejce a 
med. Přimícháme dýňovou kaši. 

Pak přisypeme mouku, skořici, kypřící prášek a 
špetku soli. Vše opět promícháme. 

Rozehřejeme si lívanečník (nebo nepřilnavou 
pánev), na něm rozpustíme trochu oleje a 
smažíme lívance z obou stran. 

 

 

 


