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Platby v MŠ
Platbu inkasem provedeme 20.3. 2014. Prosíme rodiče, aby měli na účtu 
dostatek finančních prostředků na naši platbu. Děkujeme.
Informace o výši plateb najdete vždy na nástěnce.
Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 7,00 hodin téhož dne.

Odhlašování obědů na telefonu: 721 668 174

Plánované akce
• 11.3. keramika
• 17.3. solná jeskyně
• 25.3. návštěva muzea v Ústí nad Labem
• 31.3. dopravní výchova v Ústí n.L. (předškoláci)

 Veškeré informace najdete na nástěnce v MŠ.

• 25.3. návštěva muzea v Ústí nad Labem
Výstava o indiánech (jedou všechny děti)
Odjezd do Ústí nad Labem: 8,39 hodin
Návrat v 11,03 z Ústí nad Labem
Svačina zajištěna
Jízdné a vstupné odečteme z fondu.

• 31.3. dopravní výchova v Ústí n.L. (předškoláci)
Odjezd: 7,39 hodin do Ústí nad Labem
Návrat v 11,03 hodin z Ústí nad Labem
Svačina zajištěna

Témata na měsíc březen
• Zvířátka a jejich mláďátka
• S písničkou o jaru
• Lidé a věci kolem nás
• Až já budu velký

Co se naučíme
• poznávat zvířátka, pojmenovat a přiřadit mláďátka
• čím se zvířátka živí, kde žijí, jaký nám dávají užitek
• jarní písničky, básničky a tanečky
• dramatizace pohádky „O kohoutkovi a slepičce“



• druhy zaměstnání
• umělé a přírodní materiály
• předměty, které nás obklopují a k čemu slouží, jak to bylo v dávných 

dobách
• vývoj človíčka od narození až po stáří
• jak se chováme k dospělákům (zdravení, poděkování...)

Co jsme se naučili
• co je to knihovna, k čemu slouží
• kdo je spisovatel a ilustrátor
• co je to divadlo, jeviště, hlediště, kdo je herec
• hrát dětem divadlo, používat převleky (kostýmy)
• vyráběli jsme kulisy 
• dramatizace pohádek, výroba loutek 
• masky na obličej
• skládání papírové čepice
• dodržovat rytmus písně, používat orfovy hudební nástroje
• cvičit za doprovodu hudby
• požíváme cvičební pomůcky (balóny, kroužky)
• rovnovážná cvičení, chůze po kladině, seskoky z výšky

Dramatizace pohádky „O Koblížkovi“
Já koblížek z bílé mouky, celý zlatý kulaťoučký, na másle smažený, na okně 
chlazený.
Babičce jsem utekl, dědečkovi jsem utekl, zajíčkovi jsem utekl, medvědovi 
jsem utekl a tobě liško také uteču.

Báseň:
O Sněhurce

Přišli domů trpaslíci, raz, dva, raz, dva , koukají se po světnici, raz, dva, raz, 
dva.

1.trpaslík: Kdo mi ustlal postýlku? Všichni: Kdopak?

2.trpaslík: Kdo mi vypral košilku? Všichni: Kdopak?



3.trpaslík: Kdo mi umyl misku, lžičku? Všichni: Kdopak?

4.trpaslík: Kdo mi uvařil polívčičku? Všichni: Kdopak?

5.trpaslík: Kdo nám tady uklidil? Všichni: Kdopak?

Všichni: ani smítko nevidím . 

Sněhurka:

Já Sněhurka, já to byla. Já jsem v lese zabloudila. 

Nechte mě tu trpaslíci, budu vaší pomocnicí. 

Máme doma pomocnici, uklidila ve světnici, hopsa, hejsa, tralala, uvařila, 
vyprala! 

PALEČEK A JEHO KAMARÁDI
„Mámo, usmaž kobližky!“
„Až mi dojdeš pro šišky,
nemám už čím topit, synku,
dělej něco pro maminku!“
V lese bum, bum, bum,
šiška jako dům,
za ní druhá, po ní třetí
z vysokého smrku letí.
Paleček je dávno v lese,
sám však šišku neunese.
Jde okolo školáček
jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne, ale šiškou ani nehne.
Zavoláme prostředníčka:
„Prostředníčku, pomoz nám!“
Chlapečkovi zrudla líčka:
„Nadarmo se namáhám!“
Zavoláme Prsteníčka:
„Prsteníčku, tak co ty?“
Chlapečkovi zrudla líčka:
„Šiška dělá drahoty.“
Zavoláme na Malíčka:
„Pojď, Malíčku, pomoz nám!“
Malíček je chytrá hlava,
kamarádům rady dává:
„Ty jdi sem a ty jdi tam,



čekejte, až zavolám!“
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...“
Vracejí se domů lesem,
máma jim dá za šišku
cukrovanou kobližku.

Písně:
Z pohádky Zlatovláska (Vez mě loďko)
Já jsem muzikant

Opakování známých tanečků

Uskutečněné akce:
Solná jeskyně, keramika, divadlo Sváťa v MŠ (pohádka „O kůzlátkách“), 
karneval s Inkou Rybářovou. 
Děkujeme všem rodičům, kteří se akcí zúčastnili a pomohli vytvořit příjemnou 
atmosféru.
Připravujeme na duben odpolední dílnu pro děti a rodiče. Pokud máte nějaký 
nápad na výrobek k Velikonocům, budeme rádi....

Informace pro rodiče:
Uzavření MŠ v době letních prázdnin: od 7.7. do 15.8. 2014

Ve školce jsme si vytvořili z donesených knížek od dětí školkovou knihovnu.
Rodičům a dětem děkujeme za půjčené knížky. 

Ze 

školky zdraví 



kolektiv MŠ


