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Akce na květen

• 16.5. výlet Rumburk (obora)
• 22.5. keramika
• 30.5. foto dětí v MŠ v 9,00 hodin
• výlet do Ústí nad Labem (lanovka na Větruši)
• projekt „Voda voděnka“
• projekt „Zahradníček Pepíček “
• výstava lučního kvítí

Placení stravného 
14. - 15.5. 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.    
 

Poděkování
Děkujeme rodičům za vyplnění a odevzdání dotazníku, který se týkal naší 
činnosti v MŠ a za vytvoření úžasné atmosféry při soutěžním odpoledni dne 

26.4.

Plánované akce
• 16.5. výlet Rumburk (obora)

Na výlet jedeme s MŠ Dolní Zálezly 
Cena zájezdu: 240,- Kč
Odjezd: v 8,00 od MŠ

 Návrat: kolem 14,00 hodiny
s sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv

pláštěnku
pití, sušenku, ovoce

Dětem připravíme na cestu cestovní oběd (kuřecí řízek, chléb a ovocné 
pití)



• výlet do Ústí nad Labem (lanovka na Větruši)
Na výlet pojedeme podle počasí. Svezeme se lanovkou na Větruši 

a podíváme se do zrcadlového bludiště. Na závěr dětem koupíme 
zmrzlinu. Přibližná cena výletu: 50,- Kč (odečteme z fondu)

• projekt „Voda, voděnka“
Výlet do Litochovic k řece (pozorování života kolem řeky, krmení 

labutí). K řece půjdeme podchodem.
Výzdoba MŠ na vodnické téma.

•   projekt „Zahradníček Pepíček“
Prosíme rodiče o donesení květiny (muškát, surfinie, petunie...),

kterou děti zasadí do truhlíčku a zkrášlíme si tím naší školku.
Děti budou o zasazené květiny pečovat.

•   „Výstava lučních květin“
Děti budou na louce trhat a podle atlasu poznávat luční květiny. 

Připravíme výstavu květin. Děti se naučí druhy rostlin.

• 24.4. proběhl zápis dětí do MŠ
Byly přihlášeny a přijaty 3 děti

Témata na květen

 voda kolem nás
 májové sluníčko
 malí zahradníci
 jaro na louce



Co se naučíme

básničky:

Voda
Voda, voda, vodička, (plácání do kolen) 
ryba, rybka, rybička, (plácání do ramen) 
žába, žabka, žabička, (tleskání) 
udělala žbluňk! (výskok a podřep) 

Žába
Houpy, houpy, houpy, (houpeme na klíně ze strany na stranu) 
co si žabák koupí? 
Koupí on si za kačku 
velikáááánskou klouzačku. (sklouznutí po nohou na zem) 

písničky: Holka modrooká
                V zeleném lese
                Ve školce u bernardýnů
                 Kytka masožravá


