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Léto se nám chýlí ke konci, coţ jako kaţdý rok znamená,  

ţe v naší školce přivítáme nové děti. Ty poznají nové 

kamarády, poznají nové prostředí. A o tom je naše zářijové 

téma „HURÁ DO ŠKOLKY“, které je ještě rozděleno na tato 

podtémata: 

 

1. Já a moje školka 

Utvoření si dětského pohledu na pozici 
bydliště a mateřské školy, seznamování s jejím 
prostředím, utváření povědomí  
o všech jejich zaměstnancích  
i prostorách a poznávání jejího nejbliţšího 
okolí. 

 

2. Mám nového kamaráda 

Poznávání vrstevníků a jejich příslušnost k mateřské škole, 

budování pozitivních vztahů ve třídě i mimo ni, posilování 

citových vztahů mezi jednotlivci i skupinami. 



CO HEZKÉHO NÁS ČEKÁ  

 
14. 9. se „Schůzka s rodiči“ koná pro rodiče dětí ze Sluníček 
15. 9. se „Schůzka s rodiči“ uskuteční pro rodiče dětí ze Ţabiček 
16. 9. se koná pro rodiče dětí z Berušek „Schůzka s rodiči“ 
 

Všechny schůzky se konají od 15:00 hodin v hospodářské 
budově (sídlo ředitelky MŠ). 

 
 

GRATULUJEME NAŠIM OSLAVENCŮM!  

Ţabičky 
Timinka S. -  4 roky 
 

Sluníčka 
Vojtíšek G. - 5 let 
 

Berušky 
Mia B. – 3roky 
 
* Vše nejlepší k svátku přejeme všem jmenovcům: Venouškovi, 

Denisce,  Adélce, Miušce, Kryštůfkovi a Michálkovi   

* Dodatečně za červenec a srpen přejeme také k narozeninám: 

Lukáškovi B., Natálce a Viktorce S., Dominikovi S., Elišce K. 

Š., Brianovi P. P., Zdeněčkovi L., Kájovi Š., Edovi V., 

Martínkovi K., Emičce E., Tobískovi G., Davídkovi M. S., 

Kristiánkovi Z. a Bártíkovi Ţ. 



* A v červenci a srpnu měli svátek také: Markétka, Karolínka, 

Magdalénka, Kubík, Dominiček, Kristiánek, Amálka, 

Jáchymek a Bártík – všem jmenovcům přejeme všechno nejlepší!  

PODĚKOVÁNÍ  

Mnohokrát děkujeme paní Jiráskové za fixy, pexesa, lepidla a 
paní Vejvodové za papíry na kreslení.  

Děkujeme  
 

ZÁJMOVÝ KROUŢEK  

Od října nám letos začne pouze jeden krouţek, na který můţete 

děti přihlásit ve třídě u svých učitelek. Krouţek bude probíhat 

v čase 15:00 – 15:45 hodin. 

 Angličtina 

Kaţdou středu pod vedením spol. Hello – Godbye. 
Cena činí 2 100 Kč za 29 lekcí (1. lekce zdarma). 
 
 

ADAPTAČNÍ ODPOLEDNE  

Sudé úterky budou pod vedením paní ředitelky Michaely 
Juklové probíhat Adaptační odpoledne pro rodiče s dětmi, kam 
mohou docházet rodiče s malými dětmi, které by rádi 

v budoucnu umístili do naší MŠ.   


