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ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY  

Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako 

voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu stávají stále více ostřílenými    

a samostatnými. 

Na začátku září jsme si společně vytvořili pravidla, která se snažíme všichni dodržovat tak, 

aby se nám u nás stále líbilo a bylo nám spolu dobře. Poznávali jsme budovy v okolí školky, 

chodili do lesa, poznávali lesní plody, trochu „pracovali“, trochu se učili a plnili domácí 

úkoly, trochu cvičili a stihli jsme si i pohrát. A hlavně jsme našli spoustu nových kamarádů. 

10. 10. nás navštívilo divadlo s pohádkou Tygřík Péťa, na kterou se přišli podívat také 

kamarádi z 1. třídy ZŠ. 

Měli jsme ovocný týden, kdy jsme rozlišovali a porovnávali ovoce a zeleninu, hádali jsme 

z kouzelného košíku podle chuti, hmatu, vůně i zraku. Měli jsme ochutnávku ovoce, využívali 

jsme ovocná tiskátka, vyrobili si ovocné špízy a upekli si jablečný štrůdl, za který nás 

pochválily i paní kuchařky.  

Na týden ovocný následoval „týden bramborový“. To jsme vyráběli bramborová tiskátka, 

pekli bramboráky a poznávali jednotlivé suroviny, počítali s bramborami, porovnávali je         

a řadili. Zahráli jsme si i pohádku „Princeznička na bále“ a zatancovali bramborový taneček.   

Moc děkujeme paní Stříbrné za zásobení rozmanitými druhy zeleniny.  

3. 11. za námi přijel pan fotograf. Fotografie si už postupně vyzvedáváte ☺.  

Na konci října jsme společně vydlabali dýňové strašidlo, které nás svým světýlkem vítalo 

každé ráno na cestě do školky. 

V listopadu jsme vyráběli draky, sbírali lesní plody pro zvířátka na zimu a začali se 

připravovat na netradiční vánoční vystoupení, které se uskuteční 9. prosince. Dali jsme si 

nelehký, ale zajímavý úkol - vyrobit velký betlém, který po našem vystoupení zůstane na 

náměstí po celé Vánoce. Vše jsme připravili, nakreslili a pan Bareš nám betlém vyřezal. Nám 

už pak zbylo natírání a doplnění detailů. Snad se Vám bude líbit a panu Barešovi děkujeme.  

I když to zatím za okny nevypadá, pomalu se přiblížily Vánoce, a protože 27. 11. byla            

1. adventní neděle, zapálili jsme i my první svíčku na adventním věnci, který jsme si sami ve 

školce vyrobili.  



PŘIPRAVUJEME  

Prosinec je ve znamení adventu, blížícího se konce roku a pro děti samozřejmě čekání na 

Ježíška. Jako asi každý doma, i my ve školce si čekání zpříjemníme vánočním vyráběním        

a výzdobou. Od 1. 12. budeme každý den otvírat adventní kalendář. V pátek 2. 12. si s malým 

předstihem natrháme Barborky a o něco dříve si ozdobíme vánoční stromeček, abychom si ho 

co nejdéle užili. Pak už budeme jen čekat na příchod Mikuláše s andílky a čerty, jestli si pro 

nás připraví nějaké to sladké překvapení. Mikuláš i s čertíky přijdou ze základní školy 

v pondělí 5. 12. V dalších dnech pak vyrobíme vánoční přáníčka a malé dárečky a 16. 12. 

K nám přijde Ježíšek i s dárečky. Budeme pouštět lodičky ze skořápek ořechů, házet pantoflí, 

rozkrajovat jablíčko, poslouchat a zpívat vánoční koledy, … . 

Vánoční vystoupení je letos trochu netradiční. Proběhne v pátek 9. 12. v 16. 00 hodin na 

náměstí a bude při něm rozsvícen vánoční strom. Společně s námi budou zpívat koledy také 

děti ze základní školy. Bližší informace Vám včas sdělíme a vše najdete na dveřích MŠ. 

Chystáme také posezení s dětmi u vánočního stromečku (v den nadílky), proto poprosíme 

maminky o malou krabičku vánočního cukroví.   

O všech akcích a termínech budeme včas informovat na cedulích vyvěšených na 

vstupních dveřích do MŠ. 

Ve čtvrtek 22. 12. odpoledne se dveře mateřské školy až do konce roku uzavřou a všichni 

budeme netrpělivě očekávat Ježíška. Na Tři krále se půjdeme podívat do kostela na betlémy, 

budeme krmit ptáčky za oknem i na zahrad a pomalu začneme s přípravami plesu SRPDŠ, do 

kterých se naše děti zapojí svými šikovnými ručkami. Výzdoba se Vám jistě bude líbit.  

V únoru budeme vyrábět masky, valentýnská srdíčka a čeká nás i karneval s pečením 

koblížků. 

Plánujeme návštěvu kina, předškoláci půjdou na návštěvu ke kamarádům do první třídy. 

V únoru budeme pokračovat s projektem Moje země, kdy budeme z keramiky, za pomoci 

paní Mgr. Tymelové, vyrábět celý vesmír, aby naše Zěmička nad schodištěm nezůstala sama. 

 

 

 



V následujícím období nás čekají tyto Večerníčkovy pohádky: 

Prosinec  

Krte ček a jeho kamarádi  (Jak krtek uzdravil myšku, 
Krtek a Vánoce) 

Advent - čekání na Ježíška 

Pocity 

Leden  
Brou čci 
Co nám řekne kalendář 

Tři králové 

Ruce, nohy, tělo mám, copak s nimi udělám 

Kamarádi vitamíny 

 

Únor  

Rákosní ček a jeho hv ězdy  (Jak Rákosní ček p řejížd ěl velký 

vůz a co z toho bylo) 

Naše Země 

Zvířátka v zimě 

Valentýn 

Masopust 

 

Jednotlivá témata jsou rozpracovaná v třídních programech, které jsou k nahlédnutí ve 
třídách. 

 

 

 

 

 

 



Narozeniny oslaví 

Leden 

Majdalenka Tymelová  24. 1. 

Mareček Biddermann  27. 1. 

Únor 

Evi čka Hrn čí řová  4. 2. 

Vašík Novotný   13. 2. 

Bětuška Ko čitá   17. 2. 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY  

• V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena od pátku 23. 12. 2011 do pátku 30. 12. 

2011. Ve školce se opět sejdeme v pondělí 2. 1., popřípadě v úterý 3. 1. 2012 (dle 

potřeby rodičů). 

• Na druhé pololetí budeme opět vybírat 50,- Kč SRPDŠ a toaletní potřeby: 

1 balení toaletního papíru (4 ks), 

1 baletí papírových kapesníčků (10 ks), 

mýdlo, 

předškolní děti, které by měly jít do školy - nový zubní kartáček a zubní pastu. 

• Dotazníky jsou stále kdykoliv k dispozici v šatně u kalendáře. Těšíme se na Vaše 

názory, nápady i připomínky a děkujeme všem, kteří si již dali s vyplněním dotazníku 

práci. 

Prosíme rodiče předškoláků, aby napsali Ježíškovi o flétničky - pokud doma nemají. Od ledna 

si opět začneme hrát s flétničkou. Činnosti budou zaměřené na dechová cvičení a seznámení 

se s nástrojem a naučíme se také několik jednoduchých písniček. 



Letošní rok je opět mateřská škola hlavním organizátorem plesu SRPDŠ, který proběhne 

v sobotu 18. 2. 2012. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc při zajištění obsluhy ve 

výčepu a při nedělním úklidu sokolovny. Vše je zatím předběžné, upřesňovat budeme po 

novém roce. Dále pak prosíme o malý sponzorský dar do tomboly, kterou budeme 

shromažďovat v mateřské škole. 

Všem, kteří nabídnou svoji pomoc, předem děkujeme. 

Od 1. 1. 2012 bude zvýšeno školné v MŠ ze 150,- Kč na 200,- Kč měsíčně. (Předběžně jste 

byli informováni na schůzce SRPDŠ 6. 10.). 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


