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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 říjen prosíme uhradit do 15.11. 2021.
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)

POZOR:
Změna přihlášení na webové stránky MŠ:
webové stránky: http://www.msbroucek.cz
změnila se koncovka z .eu na .cz
Plánované akce na listopad

2.11. od 8 hodin projektový den ve školce „Třídíme odpad“ (tato akce byla již
2x odložena . Covid 19). Výukový program hrazen z Šablon III.

3.11. od 16 hodin vítání občánků (vystoupení oslovených dětí)

18.11. od 8 hodin vánoční focení dětí (po dohodě možné i se sourozenci)

28.11. od 16,30 rozsvícení vánočního stromu v Prackovicích – vystoupení
dětí

30.11. od 9,30 hodin divadelní představení ve školce „O čertovi“
Informace o akcích

 3.11. od 16 hodin vítání občánků (vystoupení oslovených dětí)
Děti se učí básničky a písničky. Prosíme oslovené rodiče o přivedení dětí na toto
vystopení pro malé kamarády a jejich rodiče.
Děkujeme.

 28.11. od 16,30 rozsvícení vánočního stromu v Prackovicích –
vystoupení dětí . Prosíme rodiče o přivedení dětí cca 5 minut před
zahájením k vánočnímu stromu v Prackovicích.
Děkujeme.

Témata na měsíc listopad: „Skřítek Podzimníček a deštíček“
 Halloween
 Předpověď počasí a Martin na bílém koni
 Moje tělíčko
 Žijeme zdravě

Co se naučíme v listopadu






















tradice v listopadu (Halloween, Sv. Martin)
pranostiky
podpora zdraví a osobní pohody
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
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
flétna
keramika
logopedické chvilky dle harmonogramu
pohybové dovednosti (jemná a hrubá motorika)
grafomotorika (dbát na správný úchop tužky).

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







Komáři se ženili
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
Náchodský zámeček
Starý medvěd vzdychá
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
 Brambora - říkanka s pohybem
 Stojí stojí bedla
 V černém lese
 Já jsem kos
 Používáme rytmické nástroje, vytleskáváme na části těla

Co jsme se naučili v říjnu




















druhy stromů a keřů
rozlišovat a pojmenovat ovoce a zeleninu, ochutnávka plodů
zpracování podzimních plodů
léčivé rostliny, jejich sběr
sběr šípků, výroba čaje
plody lesa, jehličnaté a listnaté stromy
výstavka přírodnin ve vestibulu
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, jogové prvky ve cvičení
jazykové hrátky na správnou výslovnost
dbát na správné držení tužky, neustále děti opravovat

Informace

 na vycházky chodíme každý den za každého počasí (pobyt venku má být
alespoň 2 hodiny) – nutnost vhodného oblečení a obuvi na pobyt v přírodě
 EVVO - „Vycházky s apkou“ - projekt zahájen
 Založili jsme fotoherbář s názvem „Příroda kolem nás“. Postupně zakládáme
rostliny, o kterých se děti něco naučily. Vždy jsou vystavené v šatně, kde si
můžete přečíst infomace, které děti o rostlině získaly.
K narozeninám přejeme všechno nejlepší těmto kamarádům:
Mia 6.11.
Perličky:
Anička: „Já tam ten česák (hřeben) nemám“
Plánované akce na prosinec:
 3.12. Čertovská nadílka ve školce (projekt MŠ)
 6.12. lampionový průvod (spolupráce s kulturní komisí)
 9.12. „Objevujeme krásy vědy“ - projekt Šablony III.
 14.12. „Vánoční tradice ve školce“
 16.12. divadlo ve školce „O zlatém prasátku“
 vánoční prázdniny: od 23.12. do 31.12. 2021

Vážení rodiče,
Děkujeme za účast v projektu „Můj nej...medvídek“.
Ve vestibulu jsme si mohli prohlédnout fotky vašich dětí a mevídků. Účast na tomto
projektu nás velmi mile překvapila a určitě si na vás zase něco vymyslíme.

Děkujeme dětem a rodičům za dýňová strašidla. Dětem jsme připravili malý dárek.

Ze školky zdraví Jana Bartošová a kolektiv MŠ

