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SKŘÍTCI 
ELVES 
O Vaše děti se starají: 
Paní učitelka: Kristýna Šudáková 
Asistentka učitelky: Mirka Havlíčková 
Lektorka angličtiny: Nicole McEvoy 

 

Název integrovaného bloku: Kouzelný čas adventu, zimní radosti i starosti  
Podtéma: Máme rádi knihy 
Tento týden čteme: Zvířátka z Malinové paseky 

 
Výchovně-vzdělávací činnost na týden:  30.1. – 3.2.2023 

Česká část: 

• Návštěva: Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně – program: Hrátky se zvířátky 

• Pyžámkový den v celé naší školce 

• Prohlížení našich oblíbených knížek, hledání vylosovaných obrázků v knížce 

• Úkol pro mladší děti: Spoj stejné obrázky 

• Úkol pro starší děti: Spoj stejná písmenka, najdi schované určité předměty na obrázku 

• Pohybové aktivity: Procházka do knihovny, pohybová hra: Hlava, ramena, kolena, palce 

• Výtvarná činnost:  Moje kniha  
 
English part: 

• This week we will be visiting the local library to look at som fun books and have a 
librarian-lead activity – “games with animals”. We will also have our very own 
Pyjama Day! 

• Activites: exploring our favourite books, judging a book by its cover- what could 
this book be about?  

• Songs – Head & Shoulders; Book matching – matching up pieces together to create 
a book cover; making our own book cover 
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