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Karnevalové veselí 
Ve čtvrtek 21. 2. proběhl v naší školce karneval, který se nesl v duchu „povolání“. Sešla se velká 
spousta hasičů, policistů, lékařů, opravářů, ale i kuchařů nebo kosmonautů. Téměř celé 
dopoledne nás svými neuvěřitelnými kouzly bavil a ohromoval kouzelník a klaun v jedné osobě, 
který si s námi nejenom zatančil a zadováděl, ale i zamotal meče a pejsky v různých barvách. 
Karneval se velmi vydařil, děti i paní učitelky si užily své karnevalové oblečky a role a společně 
jsme strávili krásné dopoledne. 
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Malujeme a vyrábíme pro Amélii 
Berušky se účastní soutěže se svými vyrobenými srdíčky a obrázky tulipánů, které vytvořili pro 
sdružení Amélie. Ti pečují o onkologicky nemocné pacienty, kterým mimo jiné v březnu = 
tulipánový měsíc zkrášlují nemocniční prostředí výtvory s tulipány a jinými dárky od dětí z MŠ.  
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Jak se píše kniha? 
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ nás navštívila již druhá spisovatelka – tentokráte to byla 
Zuzana Pospíšilová. Dětem přečetla úryvky z různých pohádek a pak společně plnily veselé 
hádanky. Nakonec školka dostala 2 krásné knížky i s věnováním. Děti poslouchaly příběhy se 

zaujetím a těší se na další vyprávění. Kdo nás asi navštíví příště?  
 

PODĚKOVÁNÍ - vánoční jarmarky 
Milí rodiče, dovolte mi ještě jedno delší časové ohlédnutí a to zpět do roku 2018. Mikulášský a 
vánoční jarmarky vynesly dohromady úžasných 14.254,- Kč!!!!  
 
Ráda bych poděkovala všem „trhovkyním“, jmenovitě paní Kaláškové, Škrnové, Špačkové, 
Opluštilové a Tomášové. 
Dále všem maminkám „cukrářkám“, „pekařkám“ či jinak zručně zdatným, jmenovitě paní Culková, 
Kalášková, Škrnová, Hrzinová, Opluštilová, Kolcheva, Tomášová. 
 
Také moc děkuji i všem, kteří školku podpořili svým nákupem. Všech si vážím za to co pro naše 
děti a školku děláte. Jsme skvělý tým! Jsem ráda, že naše snažení mělo super výsledek a že děti 
měly díky tomu opět bohaté Vánoce v MŠ Peškova! 
 
Za Spolek rodičů při MŠ Peškova  
Veronika Kyzlíková 
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Z pohádky do pohádky 
Ve středu 6. 2. 2019 se děti z celé naší mateřské školy pobavily hudební pohádkou O Perníkové 
chaloupce, kterou zahrála a zazpívala dětem Lída Helligerová. Děti se aktivně zapojily do děje 
hrou na hudební nástroje a zpívaly. Celé představení je zaujalo a velmi se jim líbilo.  
Každá třída si pak zvolila svou pohádku, kterou děti „nastudovaly“, vyrobili si dekorace a 
vyzkoušeli si svou pohádku ve třídách zahrát. 
 

   
 
Veverky – O perníkové chaloupce 
Naše Veverky zůstali u perníkové chaloupky, kterou shlédly na představení. S paní učitelkou si 
pohádku znovu vyprávěly a tvořily perníčky z barevných čtvrtek. 
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Medvídci – Princeznička na hrášku 
Ve třídě medvídků si děti s paní učitelkou Míšou vyzkoušely, jaké je to spát „na hrášku“... 

 

   
 
Berušky a Ježci – O červené Karkulce 
„Pohádku O Červené Karkulce některé děti znaly, ostatní se s příběhem a postavami: vlka, 
Karkulky, babičky a myslivce setkaly poprvé. Zvládli jsme obrázkové čtení, dramatizaci pohádky 
i grafomotorická cvičení. Ve výtvarných a pracovních činnostech děti zvládly Karkulku, Myslivce, 
babičku a vlka namalovat.“ říká paní učitelka Terezka z Berušek. 
 

   
   berušky      ježci 
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Burza oblečení 
Na žádost rodičů oznamujeme možnost uspořádat burzu dětského oblečení a dětských her. Do 
prodeje bude přijímáno dětské oblečení pro nejmenší, školkové, ale i pro školní děti, boty, 
sportovní potřeby a vybavení, hračky. Veškeré zboží musí být čisté a neponičené.  
Za každou třídu bude zvolen zástupce prodeje – všichni zájemci o prodej u něj získají potřebné 
informace.  
K dispozici bude třída Ježků, v případě hezkého počasí může vše proběhnout na školní zahradě.  
Pokud se chcete burzy zúčastnit jako prodejce, ozvěte se zatím na mail paní učitelce Janě 
Susové – ms.peskova@seznam.cz  
 

 

Celodenní výlet ke DNI DĚTÍ 
Milí rodiče, dne 30. 5. 2019 pojedeme na celodenní výlet do Farmaparku v Soběhrdech. 
Odjíždíme v 8:00 hod od Čínské restaurace, prosíme rodiče, přiveďte děti do MŠ nejpozději v 
7:45 hod!!!  
 
Pro děti bude zajištěn oběd (řízek s brambory).  
S sebou děti potřebují 2x svačinu, pití a pláštěnku.  
 
Návrt do MŠ je plánovaný kolem 16:00 hod.  
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Kalendář akcí březen – červen 2019 
březen 

 18. 3. probouzení broučků (dopolední akce) 
 20. 3. Medvídkova nemocnice (Medvídci a Veverky – dopolední akce) 
 21. 3. Divadlo v MŠ „Myška Terezka“ (dopolední akce) 
 27. 3. Medvídkova nemocnice (Ježci a Berušky – dopolední akce) 

duben 

 3. 4. burza oblečení (14:30 – 17:00) 
 10. 4. Den otevřených dveří v MŠ (od 14:30) 
 11. 4. Mobilní planetárium (dopolední akce) 
 16. 4. Velikonoční dílny (ve všech třídách od 15:00) 
 25. 4. Čarodějnice (dopolední akce) 
 30. 4. Den Země (dopolední akce) 

květen 

 9. 5. focení tříd 
 běh pro Konto BARIÉRY (termín bude upřesněn) 
 30. 5. celodenní výlet Soběhrdy 

červen 

 6. 6. Zahradní slavnost, pasování předškoláků na školáky 
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