ZPRAVODAJ
„NAŠE ŠKOLIČKA“

Mateřská škola Zlatá Koruna
č. 2

Dobrý den, milí rodiče,
v úvodu našeho zpravodaje Vám chceme poděkovat za proběhlé 1. pololetí. Velice si
vážíme darů, které do MŠ nosíte a stejně tak pomoci při drobných pracích. Děkujeme za úsilí,
které vkládáte do naší spolupráce a jsme rádi, že si vzájemně rozumíme na cestě při
vzdělávání Vašich, našich dětí.
Rok se přehoupl na nový a my vás vítáme v 2. pololetí tohoto školního roku. Opravdu
čas plyne jako voda a my jsme si pro děti přichystali tyto akce. Opět připomínáme, že budete
vítáni s jakýmkoliv nápadem na cokoliv.



Divadlo Kos zahrálo dětem nádhernou pohádku „Černobílá pohádka“
plnou čar a kouzel



31.1. jsou pololetní prázdniny. Provoz v MŠ klášter od 6:15 do 16:15 hod



Karneval v DKS – 4.2. budeme pro naše děti pořádat karneval, od 8:30.

Přichystejte dětem jednoduchou masku, ve které budou moct běhat, tančit, lézt a řádit.
Oblečte je hned ráno po příchodu do MŠ a rekvizity typu zbraně, prosím zanechte
doma. Děti budou potřebovat volné ruce, a co největší možnost pohodlného pohybu.
Děkujeme moc.


5.2. od 10:15 hodin Sférické kino – projekce PLANETÁRIUM



10.-14.2. 2020 jsou jarní prázdniny.

Provoz bude v MŠ klášter od 6:15 do 16:15 hod. Děkujeme rodičům, kteří nám
vyšli vstříc a měli možnost si děti nechat doma.


Od 18.2. bude každé úterý probíhat ve třídě Soviček 10 lekcí tenisu



17.2.. přijedou majitelé ze ZOO Dvorec s edukativním programem

„Máme rádi zvířata – Afrika a její malé šelmy“, od 10:15 hod


24.2. od 10:00 hod zahraje dětem pohádky „Kouzelná píšťala a Labutí
princezna“ Divadlo Téměř divadelní společnost



13.3. od 8:45 přijede Divadlo Okýnko s pohádkou „Jak koza pletla pomlázku“



20.3. je Mezinárodní den ústního zdraví. V obou třídách proběhne osvěta o
správné péči zoubků. Tento den budou potřebovat všechny děti zubní kartáčky.
Pokud budete chtít přispět ústní vodou či mezizubními kartáčky, budeme rádi.



29.4. od 10:30 hod bude pohádka „Jak dovede bolavý zoubek potrápit“
od Divadla Kašpárek



30.4. v čase od 10:00 do 11:00 hod přijde za dětmi z Medvídků pracovnice
z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík ukázat
svou práci. Budeme pro pejsky vybírat různé psí pamlsky
(piškoty pro psy, sušené maso apod.) Děkujeme, že
dobrotami pro pejsky s námi podpoříte tuto organizaci.

www.canisterapie.org


návštěva místí knihovny
termíny budou stanoveny dle počasí





turistický výlet do Plešovic

5.5. proběhne zápis dětí do naší MŠ na šk. rok 2020/2021.
Doba zápisu od 14:30 do 16:30 hod.



12.5. bude „Besídka ke Dni maminek“ od 15:00, v parčíku před radnicí



14.5. přijede Divadlo Okýnko s pohádkou „Ospalá Káča“



1.6. ke Dni dětí máme pro děti překvapení v podobě akce „Sférické kino do škol“
bude se promítat pohádka „Viktor a Garu“
v 9:50 hod třída Medvídci a v 10:30 hod třída Sovičky



„Slavností rozloučení s předškoláky“ se letos uskuteční 16.6. od 15:00 na školkové
zahrádce. Zábavný program zajistí Kouzelník Reno. Poprosíme opět maminky
předškoláků o nějaké drobné pohoštění. Děkujeme moc za pomoc a spolupráci při této
akci. Srdečně jsou zváni i menší kamarádi z obou tříd s rodiči.

Pro tyto a další akce sledujte prosím nástěnky v šatnách a web školy. Náš školkový život
sledujte na webovém albu mszlatakoruna.rajce.idnes.cz
Nebojte se na nás obrátit s jakoukoliv žádostí či dotazem. Jsme rádi za upřímnost a pochvalu a
jakoukoliv připomínku pro zlepšení chodu naší MŠ.
HLAVNÍ PRÁZDNINY
V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena po dobu 5 ti týdnů
od pondělí 29.6. 2020 do 2.8.2020.
MŠ bude otevřena od pondělí 3.8. 2020 v jednotřídním provozu.
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020 na obou třídách.
Něco pro zasmání:
Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění.
V tom přijde na kontrolu sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo!"
"To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já myslela, že je velká přestávka!"

Přijdou rodiče pro dítě do školky. Je pěkný slunečný den, děti sedí na pískovišti, každé má v ruce mobilní telefon
a učitelka spí na lavičce opodál.
"Prosím Vás, paní učitelko, to se nebojíte, že se Vám nějaké dítě ztratí?"
"Kdepak, kam by chodily, vždyť wifi signál je jen u pískoviště..."

Něco pro volnou chvíli:

