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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 listopad prosíme uhradit do 15.12. 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 prosinec
 27.11. od 17,15 hodin vystoupení – rozsvícení vánočního stromu
 1.12. od 9,00 hodin „Čertovský rej s Hopsíkem“
 5.12. Čert a Mikuláš ve školce
 8.12. divadlo Štěpánka ve školce zahraje pohádku „Čertík  Bertík“
 9.12. besídka pro děti a rodiče
 15.12. „Zážitkový den pro předškoláky“ - výstava betlémů v Ústí nad Labem

Připravujeme na leden:
 9.1. 2023 „Papouškové ve školce“

 Divadlo ve školce

 Zážitkový den 

Informace o akcích
 1.12. od 9,00 hodin „Čertovský rej s Hopsíkem“

Tento den mohou děti přijít do školky převlečené za čertice a čertíky. 
Čeká nás velký čertovský rej s profesionálem Hopsíkem.
Za vystoupení vám z fondu odečteme 80,- Kč.

 5.12. Čert a Mikuláš ve školce
Do školky přijde hodný „Čertík  a Mikuláš“, který předá dětem dáreček.
Z fondu vám odečteme 40,- Kč.

 9.12. od 16,30 hodin besídka pro děti a rodiče v klubovně na fotbalovém 
hřišti v Prackovicích nad Labem. Občerstvení si bude moci zakoupit. Rodiče 
mohou donést cukroví. Děkujeme.



Program: 
 přivítání dětí a rodičů
 nadílka od Ježíška a sólové vystoupení dětí
 závěr, poděkování rodičům za donesené dárky pro děti
 volná zábava (lze zakoupit občerstvení)

Tajné pro děti                                
Prosba na rodiče:                                    
Vážení rodiče, máme na vás velkou prosbu. Aby naše vánoční posezení proběhlo dle našeho 
„itineráře“, potřebovali bychom od vás pomoc.
Zabalíte malý dáreček v hodnotě maximálně do 50,- Kč (autíčko, plyšová hračka, pastelky, 
omalovánky, modelína, samolepky ….. dle vaší fantazie) a tajně nám ho předáte do 
připravené krabice v jídelně (dárky nosí Ježíšek).

Každé dítě si z košíku vytáhne náhodně jeden dárek, zazpívá nebo přednese básničku.
Malá ochutnávka vánočního cukroví je vítána.
Děkujeme moc za spolupráci.

 16.12.  Zážitkový den pro předškoláky – výlet vlakem  do Ústí nad Labem 
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

Témata na měsíc prosinec:  „Skřítek Zimníček se těší na Vánoce“
 S čerty nejsou žerty
 Vánoční tradice
 Vánoční stromeček

Co se naučíme 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

 pečení vánočního cukroví

 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 



 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)

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

 Básničky a písničky s čertovskou tématikou

 Vánoční koledy

Co jsme se naučili v listopadu

 tradice v listopadu (Halloween, Sv. Martin)
 pranostiky
 podpora zdraví a osobní pohody, popis těla
 rozdíl mezi mužem a ženou
 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
 logopedické chvilky zařazovány průběžně
 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
 grafomotorika (dbát na správný úchop tužky). 



K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Honzík Ž. 24.12. 
Míra 28.12.

Perličky: 
Na vycházce  zahradnictví povídal Tonda: „To je kytičkárna“

Přeje rodičům krásný adventní čas.

Jana Bartošová a kolektiv MŠ


