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Akce na březen

• 5.3. solná jeskyně
• 13.3. keramika
• 19.3. solná jeskyně
• 27.3. od 14,30 divadlo v MŠ (Sváťovo divadlo)
• 31.3. jarní výlet na „Dubický kostelík“

Placení stravného 

14. - 15. 3. 2012
v průběhu celého dne

Nepřítomnost dítěte lze omluvit nejpozději do 6,30 hodin
téhož dne.

Odhlašování obědů na telefonu: 721 668 174

Děkuji rodičům za dodržení termínu placení.    

Čerpání peněz z fondu je kdykoliv na požádání  k nahlédnutí.                                

Informace pro rodiče
Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Provoz MŠ o letních prázdninách

V době letních prázdnin bude MŠ zavřena v termínech:
•  od 2.7. do  4.7. 2012 (2 dny)
•  od 16.7. do 10.8.  2012 (20 dnů)

MŠ bude otevřena:
• od 9.7. do 13.7. 2012 
• 13.8. 2012

 Provoz MŠ od 6,00 do 16,00 hodin



Zápis do MŠ  proběhne 24.4. 2012 po celý den

Kritéria přijetí dítete do MŠ:
                                        

Kritéria

Věk dítěte 5 let věku
4 roky věku

3 roky a mladší
Trvalý pobyt dítěte Prackovice n.L., Litochovice n.L.

Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

Novinky z MŠ 

• Kroužek zpívání každou středu od 15,00 do 15,45 hodin. 
Kroužek je určen pro předškoláčky a děti z 1. až 5. třídy. 

Pro zájemce máme připravenou výuku na flétnu 
(flétnu musí mít dítě svou).

Připravujeme

• Divadlo v MŠ 27.3. od 14,30 hodin. Dětem přijede 
zahrát pohádku Sváťa, do MŠ mohou přijít i děti, které 
MŠ nenavštěvují. Vstupné 30,- Kč. (dětem ze školky 

odečteme částku z fondu).
Prosíme rodiče dětí, které chodí po obědě, aby děti na 

pohádku přivedli. Rodičům uvaříme na přání kávu, čaj…



Výlet na Dubický kostelík 31.3.

• Srdečně zveme děti, rodiče a širokou veřejnost na první 
jarní výlet do Dubic. Cestou si opečeme buřty a na 

vyhlídce nás čeká krásný výhled na Labské údolí. Na 
místě je otevřena hospůdka s velmi příjemnou obsluhou 

a krásným prostředím.
• Sraz účastníků v 10,00 hodin
• S sebou: vhodné sportovní oblečení
• buřtíky na opečení, pití
• dobrou náladu

Na Vaši účast se těší kolektiv MŠ

Témata na březen

 Můj dům, můj hrad
 Dopravní prostředky
 První kvítek
 Moje vesnice a okolí



      

Co se naučíme

Písničky:
Jede jede poštovský panáček
   C          G7        C
1.Jede, jede poštovský panáček,
              G7        C
  jede, jede poštovský pán.
  G7        C       G7        C
  Má vraný koníčky, jako dvě rybičky,
             G7      C
  jede, jede do Rokycan.

2.Jede, jede poštovský panáček,
  jede, jede poštovský pán.
  Vpředu má trubičku a vzadu truhličku,
  jede, jede do Rokycan.

Až já budu velká

• Až já budu velká, bude ze mě selka, přijďte k nám, já Vám dám plný krajáč mléka.

Na jaře
• Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře, hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.
Čáp vezte sluníčko, točí se kolečko, hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

Báseň:

Ptačí hnízdo
Kosáci si staví dům

a chlubí se sousedům,
co všechno už nasbírali,
aby svůj dům vyzdobili:

Malý kousek provázku,
kus ptačího ocásku,

pírko, které ztratil kos,
když pospíchal pro rákos.


