
  ZÁŘÍ
VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME V NAŠÍ ŠKOLIČCE A MOC SE JIŽ TĚŠÍME
NA SPOLEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ, KTERÁ NÁS VE ŠKOLNÍM ROCE

2019 – 2020 ČEKAJÍ! 

! V prvním týdnu Vám všem necháme čas na rozkoukání, seznámení 
  s kamarády, paní učitelkami i ostatními zaměstnanci, prostředím školky a
  jejím režimem; rodičům na zajištění všeho potřebného, aby začátek  
  nového školního roku proběhl plynule a v klidu, hlavně, co se týče nováčků

! Třídu Berušek v prvních dvou týdnech posílí dvě mladé paní učitelky,
  které u nás budou vykonávat pedagogickou praxi a podle potřeby paní
  asistentka Janička :-) O děti bude tudíž dobře postaráno - jak o nové,
  tak o stávající velké Berušky.
–---------------------------------------------------------------------------------
13. 9. „Vítání nových dětí“ proběhne dopoledne podle počasí

ve třídě Berušek či na školní zahradě. Součástí bude i divadelní 
představení Divadla Koloběžka s pohádkou „Hola, hola, škola volá!“;
vstupné 40 Kč 

–---------------------------------------------------------------------------------
16. 9. nás navštíví Divadlo Matýsek - s jakou pohádkou je zatím

překvapení; víme však, že začíná v 8:30 u Berušek; vstupné 45 Kč

18. 9. „Můj první gól“ - sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti
ve Velkém Březně; děti si hravou formou vyzkouší fotbalový trénink
! Prosíme o sportovní oblečení a obuv ;-)

----------------------------------------------------------------------------------
24. 9. „Smíš – nesmíš“ - setkání s policií přímo v MŠ, přednáška

s aktivním zapojením dětí; kterých témat se společně dotkneme?
– základy bezpečného chování při setkání s cizími lidmi
- základy prevence kriminality
- poslání policie; linky tísňového volání; nebude chybět diskuze dětí

----------------------------------------------------------------------------------



! V měsíci září opět zahájíme sběr kaštanů a starého papíru.
  Podrobné informace včas vyvěsíme.

! V rámci projektu Recyklohraní se učíme chránit přírodu kolem nás;
• plníme různé úkoly, za které dostáváme body a ty pak měníme 

např. za sportovní náčiní či hračky a pod.; 
• třídíme odpad, sbíráme starý papír, vybité baterie, vysloužilé 

drobné elektrospotřebiče a mobily, …

! Od října zahájí svou činnost zájmové kroužky:
Angličtina hrou – ZK vede paní uč. Dita, scházet se s dětmi bude 
každou lichou středu od 14:30 – 15:15 ve třídě Sluníček, roční 
poplatek činí 500Kč.
Tančíme pro radost – ZK vede slečna uč. Ivanka, scházet se 
s dětmi bude každý sudý čtvrtek od 14:30 – 15:15 ve třídě Sluníček,
roční poplatek činí 500Kč.
Malí umělci – ZK vede paní uč. Marcelka, scházet se s dětmi bude 
každý lichý čtvrtek od 14:30 – 15:15 ve třídě Sluníček, roční 
poplatek činí 500Kč. 
! Nezapomeňte se včas přihlásit, kapacita kroužků je omezena!

Pohodový záříjový měsíc 
přeje

Vaše školička


