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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 prosinec  prosíme uhradit do 15.1. 2023

Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.

Napište důvod nepřítomnosti dítěte

(nemoc, návštěva lékaře, dovolená, výlet ….)

Odhlašování obědů na telefon číslo:

725 020 247 (stačí zaslat SMS)

Pokud dítě nebude omluveno, bude se mu dopolední svačina a
oběd započítávat do platby.

Plánované akce na leden 
 9.1. výukový program „Život papoušků“
 Zážitkový den pro předškoláky 5.1. 2023
 Projekt „Stavíme s rodiči sněhuláka“ (dle sněhových podmínek)

Připravujeme na únor:
 Projekt „Zimní olympiáda“

 Divadlo ve školce

 Zážitkový den 

Informace o akcích
 Zážitkový den pro předškoláky 5.1. 2023

Odjezd: v 8,40 hodin do Ústí nad Labem
Návrat: v 11,06 hodin z Ústí nad Labem

S sebou: 
 vhodné a pohodlné oblečení
 pití, sladkost

 9.1. výukový program „Život papoušků“ 
Tento projekt bude financován z OP JAK.

 Projekt „Stavíme s rodiči sněhuláka“ (dle sněhových podmínek) 

Tato akce proběhne pokud napadne hodně sněhu  na školní zahradě. Rodiče a děti 
mohou postavit sněhuláka nebo jinou stavbu. Pro děti bude připraven dárek v 
kouzelné bedýnce.



Témata na měsíc leden:  „Skřítek Zimníček čaruje“
 Co dělají zvířátka v zimě
 Zima a oblečení
 Zimní sporty
 Eskymáci

Co se naučíme v lednu

 orientace v ročním období

 jak pomáhat zvířátkům v zimě

 pozorování zimní přírody

 jak se oblékat, svlékat, rovnat a obracet oblečení, zapínat a rozepínat zip, 
knoflíky, cvoky... (vše samostatně)

 jak se otužovat (vhodné oblečení, saunování, sprchování studenou vodou, 
větrání ..)

 druhy zimních sportů

 přirozený pohyb v přírodě

 nové písničky a básničky se zimní tématikou

 překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň 

 grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti

 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

 pravidelná výuka AJ

 hra na flétnu

 grafomotorika  (dbát na správný úchop tužky) 

Pohybové hry a říkanky:

 Škatulata batulata, Na kočku a myš, Dáme ruku sem, dáme ruku tam,
Kolo kolo mlýnský, Pásla ovečky, Na ježka, Čáp ztratil čepičku, Na sochy, My 
tancujem Labadu, Mám šáteček mám, Cukr, káva, limonáda…, Na lepidlo, Hlava 
ramena kolena palce,

 Používáme rytmické nástroje, vytleskáváme na části těla

 písničky a básničky se zimní tématikou

Co jsme se naučili v prosinci

 tradice v prosinci (Čert, Mikuláš, sv. Barbora, sv. Lucie, Advent)

 překonávat strach z pohádkových bytostí

 změny v přírodě, první sníh



 sváteční výzdoba MŠ a domova

 vytvářet krásnou vánoční pohodu a atmosféru

 vysvětlit vztahy mezi lidmi (slušné chování, pravidla)

 dokázat vyrobit, přijmout a darovat dárek

 písničky a básničky s vánoční tématikou – vystoupení dětí na besídce pro 
rodiče

 překonávat ostych, dokázat přednést báseň či zazpívat píseň

 hra na flétnu, hra na barevné tyčky a zvonky (dle barevných not) 

 grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti

 AJ

 zdravotní cvičení (pomůcky)

 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:

Natálka 3.1.
Damián 9.1.
Viktorka 12.1.
Majda 16.1.
Karolínka 28.1.

Perličky: 

Honzík K. Vypráví o výletě: „Byl tam ten zelenej, nepamatuju si jak se jmenuje. Je 
zelenej a dělá bububu z vody. Už vím, podvodník!“

Anička: „Dnes nám nefungují tepličky.“ (radiátory)

Prosba na rodiče a děti

Děti mohou nosit do školky zrníčka pro ptáčky (na zahradě máme krmítko pro 
ptáčky a z okna je pozorujeme) a usušené pečivo pro zvěř, které odneseme do 
krmítka v lese. Vše je součástí našeho vzdělávacího programu.

Děkujeme.

Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv




