
Informace pro rodiče
časopis MŠ Brouček

leden 2014

Vydává:
Mateřská škola Brouček
Prackovice nad Labem

Tel: 416 539 112
http://www.msbroucek.eu

http://www.msbroucek.eu/
http://www.msbroucek.eu/


e-mail: msbroucek@seznam.cz

 

Platby v MŠ
Platbu inkasem provedeme 17.1. 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
• 3.1. solná jeskyně
• 9.1. návštěva ZŠ Lovosice
• 14.1. keramika
• 20.1. solná jeskyně
• 31.1 divadlo v MŠ Dolní Zálezly
• Projekt „Krmíme ptáčky“
• Projekt „Zimní olympiáda“
• Projekt „Sněhulák“ (účast rodičů)

 Veškeré informace najdete na nástěnce v MŠ.

Témata na měsíc leden
• Příroda a zvířátka v zimě
• Zima a oblečení
• Zimní sportování
• Sněhulák je tady

Co se naučíme
Opakujeme si k zápisu do školy

•  vědět celé své jméno a příjmení
•  vědět, kde bydlím, místo a ulici
•  vědět jméno maminky a tatínka, jejich povolání

• znát základní i doplňkové barvy
• znát číselnou řadu do 10, pojmy více x méně, vysoký x nízký
• znát pravou a levou stranu



•  poznat a pojmenovat geometrické tvary
•  nakreslit postavu /maminku, tatínka/
•  přednést básničku
•  zazpívat písničku

•  poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata
•  poznat a pojmenovat některá lesní zvířata
•  poznat a pojmenovat, kdo žije kolem rybníka, vody
•  poznat a pojmenovat některá zvířata ze ZOO

•  rozeznat některé hudební nástroje
• vědět, co jsou to dopravní prostředky, k čemu slouží, funkce semaforu
• rozeznat roční období /jaro, léto, podzim, zima/
•  vyjmenovat dny v týdnu, které dny nechodíme do MŠ

•  poznat kytičky, určit jejich barvu
•  poznat ovoce na obrázku
•  poznat zeleninu na obrázku

•  popsat naše tělo, vyjmenovat názvy prstů
•  vědět, jak se jmenuje naše republika, hlavní město, prezident, barvy na     

vlajce
•  doplnit název známé pohádky
•  znát stromy – listnaté x jehličnaté

•  znát některá povolání, čím bys chtěl být
•  určit písmeno, které slyšíš na začátku slova
•  vytleskat co vidíš na obrázku
•  vědět co je sladké, kyselé, slané, atd.

Co jsme se naučili



• vánoční tradice, koledy
• malování velké plochy 
• práce s těstem
• malování na keramiku

Uskutečněné akce:
V měsíci prosinci jsme začali zpíváním u vánočního stromu na návsi 
v Prackovicích, děti zažili Čertovský rej v MŠ. Chtěla bych zde pochválit 
rodiče, kteří dětem připravili krásné čertovské oblečení. 
Ve spolupráci s paní Buřičovou jsme uspořádali výstavu velkých malovaných 
čertíků v knihovně v Prackovicích. Hodnocení těchto nádherných obrázků se 
zúčastnilo celkem 78 lidí. V kategorii mladších dětí zvítězila Baruška Kubínová 
a v kategorii starších dětí Simonka Honová. Všechny děti, které malovaly 
obrázek čerta, obdrží dárek a diplom.
Na závěr roku jsme se setkali v kostele Svatého Matouše a společně se sborem 
(bohužel jim omarodilo několik zpěvaček, nebo jejich děti) jsme si zarecitovali 
básničky a zazpívali vánoční koledy. Děti se na tuto akci dlouho připravovaly 
a my moc děkujeme rodičům, kteří se této akce zúčastnili a myslíme si, že 
odměnou jim byl krásný  vánoční zážitek v podobě rozzářených dětských očí...

Prosba o vyplnění dotazníku

Vážení rodiče,
žádáme Vás o vyplnění dotazníku, který nám pomůže vyhodnotit naši dosavadní 
práci. Dotazník je anonymní, po vyplnění jej vhoďte do připravené schránky 
v šatně nejpozději do 17.1. 2014.
Děkujeme.

Dále Vás chceme pozvat na Týden otevřených dveří od 27.1. do 30.1.
V tomto týdnu budeme mít téma „Sněhuláci ve školce“. Budete srdečně vítáni, 
můžete se podívat, jak společně my a Vaše děti pracujeme.

Ze školky zdraví

kolektiv MŠ


