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Platby v MŠ
Platby budou prováděny vaším příkazem na bankovní účet MŠ dle informace,
kterou vždy na začátku měsíce obdržíte (lísteček, případně SMS či e-mailem).
Platbu za červenec a srpen prosíme uhradit do 17.9. 2019.
Nově příchozí děti zaplatí
◦ 500,- Kč vratná záloha na stravné (po ukončení docházky dítěte do
MŠ bude záloha vrácena)
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.

Odhlašování obědů na telefon číslo:
728 781 093 (stačí zaslat SMS)
Plánované akce
 2.9 .- 13.9. klidné adaptační období pro nové děti
 5.9. od 16,00 hodin schůzka rodičů v MŠ (bez dětí)
 16.9. začíná výuka AJ pro předškoláky
 18.9. cvičíme s medvídkem (výstava medvídků ve vestibulu)
 24.9. keramika pro předškoláky
 19.9. začíná výuka hry na flétnu (předškoláci)
 26.9. Zážitkový den pro předškoláky (výlet do Litoměřic – loutkové
muzeum)
Informace o akcích
Adaptační období nově příchozích dětí do MŠ:
Postupné zvykání na nové prostředí.
Děkujeme rodičům za vstřícnost.
1 den: děti s rodiči, prohlídka třídy, hraní (max. 2 hodiny)
2 den: děti samostatně v MŠ (max. 2 hodiny)
3 den: děti samostatně v MŠ (max. 3 hodiny)
od 4 dne: celé dopoledne bez rodičů, již s obědem (toto přizpůsobujeme dle
dítěte a jeho potřeb, toto období může trvat i déle).

5.9. od 16,00 hodin schůzka rodičů
Program:
 pozdrav, přivítání
 ŠVP na školní rok 2019/20
 bezpečnost dětí
 plánované projekty a akce
 diskuze
 závěr
 18.9. cvičíme s medvídkem (výstava medvídků ve vestibulu)
Děti si donesou do MŠ medvídka (nebo jiného plyšáka) a společně si
zacvičíme. Na závěr připravíme výstavu medvídků ve vestibulu.
Děkujeme.
Témata na měsíc září: „Skřítci a hračky ve školce“
 Vítáme tě ve školce
 Jak se jmenuješ
 Já a moji kamarádi, já a moje rodina
 Co děláme celý den
Co se naučíme
 jména nových kamarádů, značky dětí, pravidla ve školce
 říkanky a písničky o zvířátkách, cvičení s medvídkem nebo oblíbenou
hračkou
 kde bydlím, moje rodina
 ráno, poledne, večer, noc – co kdy děláme
 předškoláci začnou hrát na flétnu
 výuka AJ
 dbáme na správný úchop tužky, uvolňovací cvičení
 grafomotorika
 logo chvilky (dechová a uvolňovací cvičení)
 pravidelné cvičení na správné držení těla
 vycházky do přírody, otužování dětí
Co připravujeme na říjen
 1.10. od 14,30 do 16,30 hodin výroba dýňových strašidel (odpolední
akce)
 Zážitkový den pro předškoláky (termín dle počasí)
 14.10. divadlo v MŠ pohádka „Co se děje v lese“
Informace

 veškeré informace budou během měsíce září vyvěšeny na nástěnce v MŠ,
prosíme rodiče o přečtení a podpis (děkuji)
 Plán na školní rok 2019/20
 Aktualizace dokumentů od rodičů (telefon, vyzvedávání dětí, zdravotní
pojišťovna ,...), informovaný souhlas (GDPR)
 děti si do MŠ mohou nosit oblíbenou hračku (za ztrátu či zničení
neručíme)
 vybíráme 300,- Kč do fondu, seznam je k nahlédnutí ve třídě, z fondu se
hradí vstupné za divadla, akce MŠ, balíčky
Prosba na rodiče
 označit dětem věci
 vhodné boty na přezutí do MŠ (ne pantofle a crocs boty)
 dětem dávejte sportovní obuv a oblečení; řízené činnosti, které
probíhají během dopoledne, budou prováděny za vhodného počasí na
školní zahradě (zpěv, cvičení, malování, pracovní činnosti ,...)
 vyměnit staré zubní kartáčky za nové
 donést 2 balení papírových kapesníčků
 zubní pastu a zubní kartáček (pouze děti, které v MŠ spí)
 předávat dítě dospělákovi z MŠ osobně a vždy zdravé
 do MŠ si děti přinesou plyšového medvídka nebo jiného plyšáka
(motivace na začátku školního roku)
 vítáme drobné sponzorské dary (papíry, pastelky, reklamní dárky, které
dětem rozdáváme,...)
 finanční dary vítáme (použijeme na výlet)
 děti mohou nosit do MŠ bonbony, sušené ovoce (odměny pro všechny
děti)
 oslavujeme narozeniny dětí
Co se naučíme:
Pozdrav:
 Dobrý den, dobrý den (uklání se)
 Dneska máme krásný den. (kroužíme současně nataženými pažemi)
 Ručky máme na tleskání, nožky máme na běhání (tleskáme, dupeme)
 Dobrý den, dobrý den, (uklání se)
dneska zlobit nebudem. (kroutí dlaněmi a hlavou)
Píseň:

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem,
nebude-li pršet nezmoknem, nebude-li pršet nezmoknem.

A když bude pršet zmokneme, zmokneme,
na sluníčku zase uschneme, na sluníčku zase uschneme.
 Starý medvěd (píseň)
Starý medvěd vzdychá, že ho v tlamě píchá,
Že ho bolí v zubu díra, od bolesti už umírá.
A že prosí lištičku, ať mu půjčí mastičku.
 Medvídek (báseň)
Šel medvídek do školky, zapomněl si bačkorky.
Máma mu je přinesla, on je hodil do křesla.
 NAŠE KOČKA STRAKATÁ
Naše kočka strakatá (pohladíme palec)
měla čtyři koťata.
Jedno mourek, (ukazováček)
druhé bílé, (prostředníček)
třetí žluté roztomilé (prsteníček)
a to čtvrté strakaté,
po mamince okaté. (hlazení malíčku a citoslovce „mňau“)
Pohybová hra:
 Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu kocourku, nebo mně sníš.
 Pásla ovečky (taneční hra)
Pásla ovečky v zeleném háječku,
pásla ovečky v černém lese.
Já na ní dupy, dupy, dup, ona zas cupy, cupy, cup.
Houfem ovečky sežeňte se všecky,
houfem ovečky sežeňte se.
KOTĚ (říkanka s pohybem)
Vlezlo kotě
dírou v plotě - vlezlo kotě do sadu,
koulelo si kapkou rosy,
mělo dobrou náladu.
K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Tomášek D. 14.9.
Michálek M. 16.9.
Perličky:
Do této sekce budeme psát legrační hlášky vašich dětí.
Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ.

