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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 září prosíme uhradit do 17.10. 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)

Nová paní kuchařka: Miroslava Šťástková

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

Plánované akce
 11.10. divadlo „Štěpánka“
 13.10. zážitkový den pro předškoláky – výlet do Ústí nad Labem (lanovka, 

bludiště)
 Projektový den „Jak se chovat v lese“ - dle počasí
 20.10. vycházka pro děti a rodiče - „Cesta skřítka Podzimníčka“
 Dýňová strašidla ve školce – projekt pro děti a rodiče
 Projektový den „Dráček Mráček“

Plánované akce na listopad:
 1.11. divadlo ve školce

 9.11. vítání občánků 

 16.11. vyšetření očí dětí ve školce

Informace o akcích

 13.10. zážitkový den pro předškoláky – výlet vlakem  do Ústí nad Labem 
(lanovka, bludiště)

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

 20.10. vycházka pro děti a rodiče - „Cesta skřítka „Podzimníčka“
Pro děti a rodiče bude připravena naučná stezka. Na konci cesty bude pro děti 
připraven dáreček v „Kouzelné bedýnce“.



 Vyrobíme dýňové strašidlo (práce rodičů a dětí) 
V týdnu od 24.10. do 31.10.  mohou děti a rodiče nosit do školky strašidla z dýní, 
které si doma vyrobí.
Vyzdobíme si krásně prostor před školkou. Každé dítě dostane za odměnu dáreček 
a všem moc děkujeme za spolupráci.

V loňském školním roce jsme dětem dávali rostlinku, o kterou měly děti pečovat. 
Pokud vám z ní vyrostla dýně, prosíme zaslat foto i s vaším malým zahradníkem či 
zahradnicí. 
Děkujeme.

Témata na měsíc říjen: „Skřítek Podzimníček maluje“
 Já a moje rodina
 Co děláme celý den
 Barevné listí
 Dráček Mráček

Co se naučíme v říjnu:
 druhy stromů a keřů

 rozlišovat a pojmenovat ovoce a zeleninu, ochutnávka plodů

 zpracování podzimních plodů

 zemědělská technika

 zdravé a nezdravé potraviny

 léčivé rostliny, jejich sběr

 plody lesa, jehličnaté a listnaté stromy

 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, keramika, angličtina (opožděně až nyní v říjnu)

 pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)

 cvičení na správné držení těla



Pohybové hry a říkanky:

 Škatulata batulata, Na kočku a myš, Dáme ruku sem, dáme ruku tam,
Kolo kolo mlýnský, Pásla ovečky, Na ježka, Čap ztratil čepičku, Na sochy, My 
tancujem Labadu, Na slepičky

 Brambora - říkanka s pohybem

 Stojí stojí  bedla 

 V černém lese

 Používáme rytmické nástroje, vytleskáváme na části těla

Co jsme se naučili v září: 

 jména nových kamarádů, značky dětí, pravidla ve školce

 říkanky a písničky o zvířátkách

 taneček „Měla babka“

 podzimní plody (poznávání, třídění)

 co najdeme  v lese

 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

 hygiena, stolování, dodržování daných pravidelné

 ohleduplnost k novým malým kamarádům

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:

Anička 9.10.
Vendulka 10.10.
Dominik 17.10.
Agátka 19.10.
Anežka 29.10.

Perličky: 

Kamilka: Posadím se na labíječku (lavička + nabíječka).
Viky: Tady jsem šli a udělali jsme si tu „pytlik“ (piknik).

Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ


