ŠKOLNÍČEK
MŠ NOVÝ HRÁDEK

PODZIM

Vážení rodiče,

v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací
Vám, rodičům.
K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí, internetovým stránkám
a samozřejmě k osobnímu kontaktu s učitelkami přidáváme školní časopis Školníček.
Bude vycházet čtvrtletně a bude rozdělen tematicky podle ročních období:
Jaro, Léto, Podzim, Zima.
Kromě nás, učitelek a dětí se na něm můžete samozřejmě podílet i Vy. Budeme vděční za
Vaše náměty, připomínky, případně dotazy, které se budeme snažit vždy zodpovědět a předat
ostatním. Samozřejmostí je Vaše anonymita, pokud si nebudete přát být jmenováni.
V našem časopise se dozvíte vše podstatné o chodu školky během uplynulých tří měsíců
a částečně i o tom, co nás teprve čeká. V tomto případě budou informace a termíny pouze
orientační, protože vše se odvíjí od aktuální situace, která ve školce nastává (počet dětí, jejich
zdravotní stav, případně počasí, ale také dostatek času, aby si mohly děti konkrétní zážitek
dostatečně prožít apod.). Něco třeba nestihneme, nebo naopak něco přibude. Proto Vás
prosíme, abyste pečlivě sledovali informace vyvěšené na dveřích. Děkujeme.
Nejčastěji se budete setkávat s rubrikami:
Zprávy ze života školky
Co jsme prožili, jaké proběhly akce apod.
Připravujeme
Nástin toho, co nás v následujícím období čeká - příprava činností a akcí s dětmi je velice
obtížná, proto se nezlobte, když nestihneme vše, co budeme mít v plánu. Důležitý je pro děti
prožitek všeho co dělají, ne kvantita nových podnětů a informací, které nepřijmou za své.
Informace vedení školy
Případná přání, rady, doporučení, poděkování a další informace ze strany pedagogů.

ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY
V červnu jsme se rozloučili s našimi předškoláčky a již od posledních srpnových dnů k nám
začínají chodit nové děti, které se seznamují s prostředím. Ti starší (s pomocí učitelek) jim
pomáhají přečkat první chvilky bez maminky a všichni to zvládají na jedničku.
Během prázdnin jsme připravili prostory mateřské školy tak, aby se všem dětem u nás líbilo některé místnosti jsou čerstvě vymalované, jako každý rok jsme chystali třídy, třídili
stavebnice a doplňovaly nové hračky, pomůcky a didaktické materiály, aby byl zajištěn co
největší rozvoj našich dětí.

PŘIPRAVUJEME
Školní vzdělávací program pro letošní školní rok nese název „Putování s ježkem
v sedmimílových botách“ a je, stejně jako jednotlivé třídní programy, k dispozici k nahlédnutí
v jednotlivých třídách, případně u ředitelky MŠ.
Během školního roku budeme s ježkem plnit spoustu úkolů, bude nás seznamovat s novými
informacemi a budeme získávat nové zkušenosti.
V prvním období nás čekají 1. a 2. míle a část míle 3.:

1.

Míle: Září

Co najdeme v naší školce
To jsou moji kamarádi
Kde bydlíme
Moje rodina

2.

Míle: Říjen

Podzimní úroda
Co najdeme v lese
Lesní zvířátka
Halloween – Dušičkový příběh

3.

Míle: Listopad - prosinec Za tajemstvím stromů
Přípravy na zimu
Drakiáda

Jednotlivá témata jsou rozpracovaná v třídních programech.
Z počátku si budeme zvykat na všechno nové a ke konci září už nás čeká 1. divadelní
představení.
V říjnu budeme mít ovocný a bramborový týden a v listopadu budeme pouštět draky.

Narozeniny oslaví
Září
Klárka Machová

1. 9.

Juditka Maisnerová

18. 9.

Davídek Maisner

18. 9.

Kubík Stříbrný

22. 9.

Říjen
Honzík Mach

3. 10.

Benedikt Hlaváček

7. 10.

Nick Mádr

16. 10.

Listopad
Janička Trávníčková

2. 11.

Zdenička Trávníčková

2. 11.

Juditka Raulová

6. 11.

Silvinka Zelená

18. 11.

Filípek Povolný

25. 11.

Maruška Beranová

25. 11.

Štěpánka Schwarzerová

27. 11.

Vítr z lesa chladně dýchá,
myškám stydnou ocásky,
říjen si už barvy míchá
na podzimní obrázky.
INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY
Co děti potřebují do školky
Přezůvky do třídy – s pevnou patou
Převlečení do třídy
Pyžamko (spící děti)
Náhradní oblečení pro případ malé nehody (polití, ušpinění, počůrání apod.)
Převlečení na ven
Obuv pro pobyt venku (často chodíme do lesa a v sandálkách se chodí špatně)

Dále každé pololetí prosíme rodiče o:
Balíček toaletního papíru (4 ks)
Balíček papírových kapesníků (10 ks)
Mýdlo
50,- Kč na SRPDŠ
Předškolní děti – které jdou k zápisu: zubní kartáček
zubní pastu
Během měsíce září proběhne třídní schůzka, na které budou rodiče seznámeni s organizací
školního roku a dalšími organizačními záležitostmi. Termín bude včas upřesněn a vyvěšen na
dveřích MŠ.

Úkol pro děti - hádanka: kdo z dětí bude znát správnou odpověď na naši hádanku a řekne jí
p. učitelce ve třídě, dostane malou odměnu.
Do šatů mě nabíráš, pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči, vše se za mnou venku točí,
beru s hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky. Co je to?

