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Pozdravy ze školky v přírodě 
Děti ze třídy Berušek a Veverek vyrazily s paní učitelkou Janou a Terezkou na každoroční týdenní 
pobyt na školku v přírodě do Čestic. Užily si hodně čerstvého vzduchu, pohrály si na hřišti, chodily 
do lesa a na vycházky do blízkého okolí. Kromě pobytu venku zvládly děti třeba upéct a nazdobit 
perníčky, vypravily se do místního zámečku, navštívili „peklo“, protože tam byli v době Mikuláše, 
a zúčastnili se pochodu „Andělské zvonění“ v kostýmech andílků. Oslavily společně dvoje 
narozeniny a o Mikuláše rozhodně nepřišly, našel si je i v Česticích a přinesl všem malé dárečky  
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Mikulášský jarmark pro Ježíška 
Již tradičně jsme letos uspořádali v naší MŠ Mikulášský jarmark, kde bylo letos v nabídce 
opravdu mnoho dobrot i nádherných výrobků. Zapojilo se rekordní množství maminek a i paní 
učitelky se nenechaly zahanbit! Výtěžek z prodeje byl poslán Ježíškovi, který nejlépe ví, co 
v které třídě dětem chybí a čím by jim mohl udělat největší radost.  
 

    
                       

 – 11 308 Kč    DĚKUJEME!!!!! 
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Mikuláš v MŠ 
Děti, které nebyly na škole v přírodě, přišel navštívit také skutečný Mikuláš se svými pomocníky. 
Přinesl si s sebou knihu hříchů a žádný z hříšníků nezůstal bez povšimnutí. Ti pak Mikuláši slíbili, 
že se určitě polepší. Děti zazpívaly hezké písničky a za odměnu dostaly balíčky s dobrotami, 

ve kterých kupodivu nebyla ani jedna brambora, tak to s těmi hříšníky nebude až tak zlé . 
Celé dopoledne se pak neslo v duchu čertovských her a malého zlobeníčka. 
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Svatý Martin přijel do MŠ 
Děti ve všech třídách si připomněly svátek svatého Martina, vyprávěli si o pranostikách, které se 
s tímto svátkem pojí, zpracovaly téma výtvarně a Berušky jej dokonce zakomponovali do svého 
cvičení v tělocvičně, kde imitovaly projížďku na bílém koníkovi  

 

Beseda se spisovatelkou Březinovou 
V listopadu navštívila děti se svým programem paní spisovatelka Březinová, která píše knihy pro 
děti a mládež všech věkových kategoriích. Seznámila děti se svým povoláním 
spisovatelky a popovídaly si společně, kdo by chtěl, čím být, až bude velký. Dozvěděly se, 
co znamená slovo „ilustrátor“ a „autor“, a že paní Březinová má ve svých knížkách hodně obrázků, 
namalovaných ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou. 
Představila dětem některé ze svých knížek s krátkou čtenou ukázkou, ke které použila 
krásné plyšové zvířecí maňásky. Děti poznaly, co vše zajímavého se z knížek mohou naučit. 
Nejvíce asi děti zaujala knížka (leporelo) „Psi, psi, psi“. Děti nejdříve přemýšlely, kde všude mohou 
pejskové pomáhat. Potom se z obrázků a básniček v knížce dověděly, co všechno takový pejsek 
dokáže a jak je nám lidem užitečným pomocníkem. 
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Malá technická univerzita  
Od ledna 2020 bude ve třídě Berušek a Veverek probíhat Malá technická univerzita. Na co se děti 
mohou těšit? 

 8. ledna - lekce Stavitel města 

 15. ledna - lekce Malý architekt 

 22. ledna - lekce Malý inženýr 

 5. února - lekce Malý projektant 

 12. února - lekce Stavitel mostů 

 26. února - lekce Stavitel věží 

 4. března - lekce Malý vodohospodář 

 11. března - lekce Malý energetik 

 18. března - lekce Malá zpracovatel odpadů 

 25. března - lekce Malý archeolog 

Ježci se chystají od ledna do solničky 
Zájemci z řad našich nejmenších budou od 13. ledna navštěvovat s paní učitelkou pravidelně 
jednou týdně solnou jeskyňku na Barrandově. Tam mají pro děti vyhrazeny speciální hodiny, kdy 
se jindy klidná, relaxační jeskyně změní ve speciální solné dětské hřiště. Že sůl je opravdu nad 
zlato, pochopí děti hned, když si místo hradů z písku postaví hrad ze soli, a tak naprosto 
přirozeně vstřebají tolik důležité minerály a záporné ionty. 
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Adventní čas u medvídků 
Po druhé adventní neděli se děti ve třídě Medvídků věnovaly staročeským zvykům. Celý týden 
si se svými učitelkami vyprávěly, co je smyslem tradic, jak a proč probíhají vánoční přípravy a co 
k Vánocům neodmyslitelně patří. 
Děti se těšily na hvězdičky uvnitř rozkrojených jablíček a s nadšením sledovaly plovoucí svíčky 
a prskavky. Za doprovodu vánočních koled a vůně františka ozdobili medvídci svůj stromeček 
a na závěr si na jablko napíchali sladké dobroty, na kterých si pak po obědě pochutnali. 
„Celý týden jsme si moc užili a na Vánoce jsme tak natěšeni ještě víc“, shrnuje zážitky s dětmi 
paní učitelka Míša. 
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Kalendář akcí prosinec 2019 – únor 2020 
Prosinec 

 5. 12. Mikuláš v MŠ 
 10. 12. divadlo Krab „Vánoční příběh“ 
 17. 12. Zpívání u stromečku  

leden 

 6. 1. Tři Králové 
 16. 1. Divadlo ,,O Honzovi" 
 Zdravé zoubky (termín bude upřesněn na nástěnce) 
 Screeningové vyšetření očí (termín bude upřesněn na nástěnce) 

únor 

 13. 2. karneval v MŠ s Klaunem ROBERTO (dopolední akce) 
 návštěva knihovny (termín bude upřesněn na nástěnce) 
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