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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 únor prosíme uhradit do 15.3. 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:
728 781 093 (stačí zaslat SMS)
Plánované akce na březen

8.3. návštěva knihovny v Prackovicích nad Labem

22.3. karneval s kouzelníkem

24.3. návštěva ZŠ v Lovosicích
Informace o akcích

8.3. návštěva knihovny v Prackovicích nad Labem (paní Buřičová nám ukáže
knihovnu, budeme si ukazovat knížky a povídat si o nich).
 22.3. budeme mít ve školce karneval. Děti mohou přijít do školky v
kostýmech. Je pro ně připraven dopolední program i s kouzelníkem.
Z fondu vám odečteme 50,- Kč.


24.3. návštěva ZŠ v Lovosicích
Předškoláci pojedou vlakem do Lovosic do školy, kde je pro ně připraven
výukový program

Odjezd vlakem z Prackovic: v 8,15 hodin do Lovosicích
Zpět z Lovosic: v 10,30 hodin
Svačina pro děti zajištěna.
Děkujeme.

 Termíny některých akcí budou upřesněny (podle počasí). Informace budou na
nástěnce.
Témata na měsíc březen: „Probuzení skřítka Jarníčka“
 S knížkou za pohádkou
 Karneval ve školce
 Sluníčko a jarní kvítí
 Kytičkový den

Co se naučíme v březnu























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
knihy – autor, ilustrátor, druhy literatury
dětská poezie
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)
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

Motivace – raketka
Prosíme rodiče, aby opravovali dětem držení tužky.
Na obrázku vidíte správné držení tužky.
Ve školce je to takto učíme.

Písničky, které chceme v letošním školním roce děti naučit. Seznam je orientační,
není závazný. Červeně označené již umíme.








































Komáři se ženili
Na jaře
Vozilo se na jaře
Marjánko, Marjánko
Na tom Bošileckym mostku
Pod naším okýnkem
Měla babka
Okolo Třeboně
Kalamajka mik mik mik
Beskyde
Žežuličko
Pekla vdolky
Cib cib cibulenka
Já husárek malý
Já jsem muzikant
Jede jede poštovský panáček
Když jsem husy pásala
Kdyby byl Bavorov
Když jsem já sloužil
Když jsem byl malučký pacholíček
Koulelo se koulelo
Kdyby byla Morava jako je Vídeň
Maličká su
Muzikanti co děláte
Na tom pražským mostě
Na tý louce zelený
Nemelem nemelem
Nestarej se ženo má
Šel zahradník do zahrady
Šla Nanynka do zelí
Tluče bubeníček
Utíkej Káčo, utíkej
Rybička maličká
Usnul vrabec za komínem
Sněží, sněží
Postavil jsem sněhuláka
Náchodský zámeček
Starý medvěd vzdychá

 Čertíku, Bertíku
 Mik miku, mik miku
 vánoční koledy
Pohybová hra:

 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, Kuba řekl, Hlava, ramena, kolena, Cukr káva, Honzo vstávej, Z
pekla – do pekla, Mám šáteček mám, Na slepičky
Co jsme se naučili 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
 knihy – autor, ilustrátor, druhy literatury
 dětská poezie
 rýmování, homonyma, synonyma, vytleskávání slov, počet slabik, co slyšíme
na začátku slova
 vytvářet veselou a přátelskou atmosféru
 profese dospělých
 podpora duševní pohody, slušné chování ke kamarádům, k dospělým
 vzbudit zájem o nové a nepoznané (pokusy ve školce)
 nové písničky a básničky se zimní tématikou (Postavil jsem sněhuláka, Usnul
vrabec za komínem, Žežuličko kde jsi byla)
 samostatný projev, překonávání ostychu (pohádku vypravují i malé děti)
 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, cvičení s náčiním

Informace

 Na vycházky chodíme každý den za každého počasí (pobyt venku má být
alespoň 2 hodiny dobu pobytu upravujeme podle počasí) – nutnost vhodného
oblečení a obuvi na pobyt v přírodě

K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
1.3. Terezka
31.3. Kačenka
Perličky:
Emmička: „Já se netěším na léto, protože lítají sovy a já se jich bojím.“
P.učitelka: „Ale vždyť sovy nic nedělají, tak proč se jich bojíš??“
Emmička: „No, vždyť oni píchaj...“
P.učitelka: „Aha, ty myslíš vosy….“
Emmička: „No“
HIHIHI, ale než jsme se dopátraly, tak jsme si 5 minut popovídaly….
P. učitelka: „Člověk, který pracuje pod zemí, doluje uhlí, se nazývá ……(horník)
Anetka: „Čert!“
P. učitelka: „Jak se říká pánovi, který maluje místnosti.“
Kačenka: „Pan barvíř.“
P.učitelka ukazuje obrázek sýkorky a Kája povídá: „To je sněhurka.“
Honzík: „Byl jsem v lese a byli tam myslivci. A pejsky nestříleli. Ti jsou jenom na
vodítku.“

Plánované akce na duben:



4.4. Ara a ptactvo ve školce (výukový program)
15.4. odpoledne „Poklad od zajíčka – soutěžní odpoledne pro děti a rodiče

Informace pro rodiče:


Zápisy na školy v Lovosicích
od 20. 4. – 21.4 2022 od 14:00- 17:00h.

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které
dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.



Zápis do MŠ Brouček, Prackovice nad Labem: 2.5. - 5.5. 2022

V daném termínu přineste vyplněné formuláře osobně (po telefonické
domluvě) nebo poštou.
 žádost o přijetí (potvrzení od lékaře)
 evidenční list dítěte
 kopii rodného listu dítěte
 cizinci potvrzení o povolení k pobytu
Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

