
Informace pro rodiče
časopis MŠ Brouček

únor 2023

Náš sněhulák

Vydává:
Mateřská škola Brouček
Prackovice nad Labem

Tel: 416 539 112

e-mail: msbroucek@seznam.cz
webové stránky: http://www.msbroucek.cz

mailto:msbroucek@seznam.cz


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 leden  prosíme uhradit do 15.2. 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 za-
počítávat do platby.

Plánované akce na únor
 8.2. Zážitkový den pro předškoláky 
 15.2. karneval ve školce
 22.2. projekt „Pejsek ve školce“
 Projekt „Zimní olympiáda“ (dle sněhových podmínek)

Připravujeme na březen:
 Divadlo ve školce 15.3. 

 Zážitkový den (návštěva knihovny v Ústí nad Labem)

 návštěva knihovny v Prackovicích n.L.

Informace o akcích
 Zážitkový den pro předškoláky 8.2.- výlet do Prahy

Divadlo Spejbla a Hurvínka – dětské představení
S sebou: 

 batůžek, pití, sladkost nebo malou svačinu

 15.2. karneval ve školce
Děti mohou již ráno přijít do třídy v maskách. 
Program: 

 Rej masek
 Pěvecká soutěž
 Soutěže
 Závěr – odměny a dárky pro děti

Rodiče mohou donést drobné odměny (lízátka, sladkosti, drobné dárečky – i třeba 
reklamní).
Děkujeme.



 22.2. projekt „Pejsek ve školce“
Do školky přijede kynolog a ukáže nám výcvik pejska a canisterapii.

Témata na měsíc únor:  „Hrátky skřítka Zimníčka“
 Malí herci
 Karneval
 Hokusy, pokusy a čarování
 Lidé a věci kolem nás

Co se naučíme v únoru

 orientace v ročním období, prohlubovat znalosti zákonitostí počasí

 ukázat dětem svět kultury a umění

 prohloubit zájem o divadlo a literaturu

 rozvíjet schopnost spolupráce, slovní zásobu, paměť

 dramatizace pohádek

 rýmování, homonyma, synonyma, vytleskávání slov, počet slabik, co slyšíme 
na začátku slova

 seznámení s tradicí masopustu – karnevalu

 vytvářet veselou a přátelskou atmosféru

 IZS (policie, hasiči, záchranáři), tel. čísla

 profese dospělých

 podpora duševní pohody, slušné chování ke kamarádům, k dospělým

 vzbudit zájem o nové a nepoznané (pokusy)

 nové písničky a básničky se zimní tématikou

 samostatný projev, překonávání ostychu

 organizace pohybových her pro mladší kamarády (velké děti)

 pravidelná výuka AJ

 hra na flétnu

 grafomotorika  (dbát na správný úchop tužky) 

 TV – zdravotní cvičení zařazováno průběžně

 logopedické hrátky (procvičování ohebnosti jazyka, správné dýchání)

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 lednu

 orientace v ročním období

 jak pomáhat zvířátkům v zimě

 jak se starat o ptáčky

 pozorování zimní přírody

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

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

 druhy zimních sportů a jak se říká těmto sportovcům

 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) 

 logopedické hrátky (procvičování ohebnosti jazyka, správné dýchání)

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:

Olík 3.2.

Perličky: 

Honzík K.: „Nejdu spát, jdu po O, jsem tam namalovanej“ (napsanej)

P.učitelka: „Jak se říká tomu, kdo jede na lyžích?“
                   Kája: „Ivan“ (lyžař)
P.učitelka:  Jak se říká tomu, kdo bruslí?“
                  Terezka: „Bruslík“ (bruslař)
P.učitelka:  Jak se říká ženě, která bruslí?“
                  Kája: „Bruslovička“ (bruslařka)  
P.učitelka:  „Jak se říká tomu, kdo jede na saních?“
                   Kája: „Saněčkové“
P.učitelka: „Jak se říká tomu, kdo jede na bobech?“
                    Honzík K.: „Bobači“ , oprava hihihihi, „Bobovánky|“    

P.učitelka: „Jak se říká manželce vlka“ (vlčice)
                Alička: „Karkulka“



Damík na tetu Natašu: „Vy máte krásně nalakované (namalované) oči.“

Damík: „Olí, ty jsi dost negativní“

Anežka na p.uč.Janičku: „Vy už jste docela stará a jste tu dlouho.“

PS: Moc jsme se pobavili.

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


