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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 červen 2021 prosíme uhradit do 15.7. 2021. Informaci o platbě pošleme
rodičům na e-mail.

Prosíme, sledujte webové stránky školky, kde najdete vždy
aktuální informace o dění ve školce.

Platby školného o prázdninách
Školné za červenec a srpen: 360,- Kč
Dětem, které o prázdninách nebudou chodit do MŠ, bude počítáno poloviční
školné (červenec, srpen 180,- Kč).

Uzavření MŠ v době letních prázdnin: od 12.7. do 20.8.2021.
Provoz MŠ zahájen 23.8. 2021.
Seznam písniček, které se děti naučily:



















Nestarej se ženo má
Ve školce u 5 trpaslíků
Prší, prší
Pec nám spadla
Kočka leze dírou
Běží liška
Otec Abrhám
Máma mi dala korunu
Hlava, ramena, kolena
Vánoční koledy
Dva mrazíci
Vítr fouká do komína
Když jsem já sloužil
Já jsem muzikant
Postavil jsem sněhuláka
Žežuličko, kde jsi byla
Na tý louce
Šel zahradník












Chytil táta sojku
Čížečku, čížečku, ptáčku maličký
Komáři se ženili
Na to Bošileckym mostku
Okolo Třeboně
Měla babka
Kalamajka
Cib cib cibulenka
Když jsem byl malučký pacholíček
Žádnej neví

Pohybové a taneční hry:
 Zlatá brána
 Na vodníka
 Na sochy
 Na ježka
 Na hlídače
 Škatulata, batulata
 Cukr, káva, limonáda
 Židličkovaná
 Čáp ztratil čepičku
 Na zvířátka
 Na kouzelníka
 Mám šáteček mám
 Na lepidlo
 Na čertíky
 Na ovečky a vlka
 Na barevná auta
 Dáme ruku sem
Děti umí vyprávět klasické pohádky:
 Červená Karkulka
 O veliké řepě
 Perníková chaloupka
 Smolíček pacholíček
 Budulínek
 Otesánek
 O slepičce a kohoutkovi
 O Koblížkovi
 Boudo, budko
 O kůzlátkách
 Hrnečku vař

Naši školáci

Janeček, Kubíček, Janička, Tomášek, Sabinka, Pepíček a Davídek (na
fotce není).

Přejeme dětem hodně úspěchů ve škole.
Vážení rodiče,
děkujeme za úžasnou celoroční spolupráci a přejeme Vám krásné prožití letní
dovolené.

Ze školky zdraví Jana, Ivana, Terezka, Jaruška a Nataša

