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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 říjen prosíme uhradit do 15.11. 2022.

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 listopad
 1.11. od 8,00 hodin „Vánoční focení“ ve školce
 3.11. Zážitkový den pro předškoláky
 Vítání občánků (termín bude upřesněn)
 15.11. divadlo ve školce
 16.11. vyšetření očí dětí ve školce
 27.11. od 17,00 hodin rozsvícení vánočního stromu – vystoupení dětí

Připravujeme na prosinec:
 1.12. „Čertovská besídka“ s Hopsíkem (zábavný pořad pro děti)

 8.12. divadlo ve školce „Čertík Bertík“

 9.12. od 16,30, hodin vánoční posezení s rodiči a dětmi (besídka)

 15.12. Zážitkový den pro předškoláky – výstava betlémů

Informace o akcích

 3.11. Zážitkový den pro předškoláky – výlet vlakem  do Ústí nad Labem 
(odhlasovali jsem si netradiční výlet)- podrobnosti budou na nástěnce.

Odjezd: v 8,40 hodin do Ústí nad Labem
Návrat: v 11,00 hodin z Ústí nad Labem

S sebou: batůžek, pití, oblečení dle počasí

 Vítání občánků -  (termín bude upřesněn) v kulturním domě v 
Litochovicích n.L. 

Prosíme rodiče oslovených dětí, aby nám je přivedli na 16 hodinu do kulturního
domu
Děkujeme.



Témata na měsíc listopad: „Skřítek Podzimníček a deštíček“
 Halloween
 Předpověď počasí a Martin na bílém koni
 Moje tělíčko
 Žijeme zdravě

Co se naučíme v listopadu

 tradice v listopadu (Halloween, Sv. Martin)
 pranostiky
 podpora zdraví a osobní pohody
 otužování
 vycházky do přírody
 správné smrkání a kýchání 
 zdravé a nezdravé potraviny
 špatné životní návyky (kouření, alkohol, drogy)
 5 lidských smyslů
 zákonitosti přírody
 výzdoba MŠ k danému období, používání přírodnin
 písničky a básničky k danému období 
 hra na flétnu, hra na barevné tyčky, barevné zvonečky (dle barevných 

not)
 co do přírody patří x nepatří - opakování
 grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti
 AJ
 flétna
 logopedické chvilky zařazovány průběžně
 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
 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...

 Brambora - říkanka s pohybem

 Stojí stojí  bedla 

 V černém lese

 Používáme rytmické nástroje, vytleskáváme na části těla



Co jsme se naučili v říjnu

 druhy stromů a keřů

 rozlišovat a pojmenovat ovoce a zeleninu, ochutnávka plodů

 zpracování podzimních plodů

 léčivé rostliny, jejich sběr – výstavka rostlin ve vestibulu (poznávání)

 plody lesa, jehličnaté a listnaté stromy

 výstavka přírodnin ve vestibulu

 výstava dýňových strašidel před školkou – spolupráce s rodiči

 jak se chováme v přírodě

 co do přírody patří x nepatří

 práce s přírodním materiálem, výzdoba MŠ

 sběr plodů pro zvířátka

 nové říkanky a písničky s podzimní tematikou

 grafomotorika, matematické a předčtenářské dovednosti

 hra na flétnu, angličtina 

 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

 cvičení na správné držení těla, jogové prvky ve cvičení

 jazykové hrátky na správnou výslovnost

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:

Kamilka 29.11.

Perličky: 

Anička: „Tady to znám, tam se stříhají ovečky a pak jsou z nich srnky.“

Míra se dívá na nástěnku na ježky: „Ti křečci se nám fakt povedli.“

Paní učitelka ukazuje parohy z daňka a ptá se, co to je. Damián: „Jelení lůj.“

Damián: „Anička už je velká. Jsou jí 4. Čekala na to hodně dlouho.“

Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ


