
 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, 

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. 

Všechna srdce se vánoční náladou 

naplnila… 

Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. 

                                               Kolektiv MŠ 

 



      LYŽAŘSKÝ  KURZ 

      24. – 28. 1. 2011 

      1600 Kč   kurzovné 

       350 Kč    půjčovné lyžáky + lyže 

        50 Kč    úrazové pojištění a pojištění 
zodpovědnosti                                                                     

                                                        

o !!!  peníze za neabsolvovaný kurz se nevracejí – možno poslat  
za přihlášené dítě náhradníka, i v průběhu kurzu 

o !!!  lyžařský kurz se uskuteční pouze při plném obsazení,                                   
tj. 12 dětí z naší mateřské školy.  2 místa jsou volná !!!  

o Přihlášky do kurzu jsou u p. učitelky J. Petrošové (odd. Cipísek) 

 

Webové stránky mate řské školy  

    Ješt ě nepat říte mezi ty, jenž navšt ěvují naše webové stránky?  
Přijm ěte naše pozvání na www.mspaskov.cz  . 

    Dovíte se obsah školního vzd ělávacího programu v tomto 
školním roce, podrobn ější informace o kurzech lyžování, plavání a 
sauně, přečtete si aktuální akce, jídelní ček, náš časopis, 
prohlédnete si fotogalerii, m ůžete si stáhnout dokumenty, … 
najdete zde d ůležité telefonní kontakty a další informace. 

    Informace o webových stránkách naší MŠ se dovít e u p. učitelky 
Sylvie B řezinové (odd. K řemílek). 

    Pokud již naše webové stránky navšt ěvujete, tak nás to t ěší a 
děkujeme za vaši p řízeň. Budeme i nadále pro vás aktualizovat akce 
a informace z d ění v naší mate řské škole. 

Přejeme vám úsp ěšný start v Novém roce 2011 a p ředevším hodn ě 
zdraví, porozum ění, lásky a optimismu. 

 



    PODZIMEK u dětí v Křemílku 

     V podzimním období jsme se věnovali přírodě. 
Tematické celky jsme připravili tak, abychom dětem 
přiblížili krásy podzimu, učili je vnímat detaily 
podzimní přírody.  

    V centrech aktivit děti používaly přírodniny 
k výrobě skřítků, otiskování listů, k počítání, … 
pozorovaly je pod lupou, učily se k tématu básničky a 
písně. Téma jsme zakončili vycházkou, na niž jsme si 
procvičovali všechny získané vědomosti. 

    

Tento blok dal dětem mnoho poznatků o přírodě, rozšířily si znalost 
barev a názvy přírodnin, prohloubily si kladné vztahy k přírodě.  

 

Sylvie Březinová 

  

 

 

 

 

 

 



POHÁDKY v oddělení Krteček 

          V měsíci listopadu jsme si s dětmi povídali na téma 
pohádka klasická, veršovaná, bajka a kdo je spisovatel a kdo 
ilustrátor. Děti si tvořily svou vlastní pohádkovou knížku, do 
níž vkládaly obrázky vytvořené různými výtvarnými 
technikami. 

 
          Děti téma  dobře zvládly, dokázaly rozeznat kdo je spisovatel  a kdo 
ilustrátor. Mnohé z nich si zapamatovaly jména nejznámějších spisovatelů a 
ilustrátorů.  
 

         Celé téma bylo završeno návštěvou knihovny, kde proběhla beseda na 

téma: Pohádka klasická – veršovaná – moderní a bajky. Děti shlédly ukázky 

pohádek. Činnosti spojené s tímto tématem se dětem velmi líbily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

  

 

 

 

Podzimní dílny 1. 11. rodiče s dětmi si vyráběli lampionky,  

dlabali dýně, z nichž tvořili strašidla 
Den otevřených dveří 3. 11. 
Noční rej zahradních skřítků 3. 11. 

Tajemný večer na zahradě, při němž si děti zkoušely svou odvahu na stezce 
zdobené dýněmi a světýlky. 
Divadélko v MŠ  12. 11. tři pohádky divadelní spol. Sluníčko 
Beseda v knihovně 19. 11. na téma: ilustrátor knih Z. Smetana 
Informační schůzka k lyžařskému kurzu 29. 11. 

 

. 

 

2. 12.   Mikulášská nadílka, Mikuláš, anděl, čertíci přišli k nám  
6. 12.   Beseda s policií  
7. 12.   Zdobení perníčků s rodiči,vánoční odpol. ve IV.odd. 
8. 12.   Kino „ Sobík Niko“  
14. 12.  Vánoční zvonkování,zpívání koled u ván. stromku 
15. 12.  Kino „ Hvězda betlémská“ 
16. 12.  Vánoční koncert ZUŠ, dopoledne ván.písní a skladeb 
17. 12.  Beseda v knihovně I., II., V. odd., vánoční besídka 
21. 12.  Návštěva kostela sv. Vavřince 
22. 12.  Beseda v knihovně III., IV. odd., vánoční besídka 
23. 12.  MŠ UZAVŘENA 23. 12. 2010 - 2. 1. 2011 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. prosince 2010 

 

 

 

 

 

 

Do školky zavítala vzácná návštěva. 

 Pan Mikuláš s andělem a roztržitými 

 čertíky. 

 

                     

Děti zarecitovaly a zazpívaly 

písničky, slibovaly jak budou hodné 

… a tak dostaly nadílku.  

Bylo to moc pěkné dopoledne, 

děti si postavily ve svých třídách 

peklíčko a hrály si na čerty a anděly 

…. 

 



 

 

7. prosince mezi děti 

zavítali strážnici městské 

policie, aby si s dětmi 

povídali o správném a 

bezpečném chování při 

dětských hrách venku: na 

ulici, na hřištích … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Tato podzimní akce patří již řadu let k nejoblíbenějším a 
nejnavštěvovanějším v naší mateřské škole. 
   Podzimní dílny proběhly 1. 11. na třídách. Zahradní akce se 
uskutečnila ve středu 3. 11. Rodiče s dětmi si měli možnost opéct 
párky. Zahradní rej zahájily děti tanečkem Bu- bu- bu. Zahrada zářila, 
malá strašidélka s lampionky si zkoušela svou odvahu na stezce 
zdobené svítícími dýněmi. 

 
Poděkování za úspěšnou akci patří 
rodičům, kteří s dětmi připravili lucerničky a dýňová strašidla, 
Manželům Soškovým, kteří se starali o ohniště 
p. Pavlu Němčíkovi za ozvučení 
„ strašidlům“ – žákům ZŠ, za přiměřené strašení v nápaditých 
převlecích. 

  Akce se podařila, hvězdičky z oblohy poslaly dobré počasí a všem 
malým účastníkům stezky odvahy přibyl další zážitek, který si snad 
uchovají ve svých dětských dušičkách. 

 

Fotky z akce najdete na www.mspaskov.cz 

 


