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Sníh ať tiše padá Vánocemi, ať jsou krásné, 

aspoň jako loni. Ať přinesou pohodu a klid, 

nový rok, pak zdraví a vše, jak má být. 
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Děkuji všem rodičům, zaměstnancům  

  za celoroční spolupráci ve prospěch dětí, rodin, naší 

mateřské školy. Přeji nám všem hodně zdraví a štěstí 

do roku 2018. 
 

                 2.MŠ, Blanka Langerová 

 

 

 

 

 



 
 

 

       2. 12.2017   sobota     Vystoupení dětí  

                                             v MKC 

         3. 12.2017   neděle     1. adventní  

                                             neděle  

         5.12.2017    úterý       Mikulášská nadílka  

         6.12. 2017   středa      Vystoupení dětí  

                                              v Paprsku 

        12.12.2017   úterý        Vánočníček  

         

        14.12.2017   čtvrtek     Vánoční  

                                               koledování  

        19.12.2017   úterý         Divadlo  

                                                O dvanácti  

                                               měsíčkách 

        20.12.2017   středa       Setkání s dětmi  

                                               z 1. třídy v MŠ 

        21.12.2017   čtvrtek      První zimní den 

        22.12.2017   pátek         Trautenberk  

        23.12.2017                      Vánoce   
          

 

Od soboty 23.12.2017 bude MŠ do 2.1.2018 uzavřena. 

Těšíme se na setkání s vámi opět od 3.1.2018. 

Přejeme všem krásné vánoční svátky. 
 

       Na co se ještě můžeme těšit? 

 V lednu proběhne v MŠ program Zdravá 

5 -  budeme se zabývat  zdravým 

stravováním - program je pro MŠ 

zdarma... 

 

 Proběhne další díl pořadu Muzikodrama 

- navazujeme na úspěšné ježečky... 

   

 Měsíc knihy oslavíme návštěvou 

spisovatele A. Dudka, novu upoutávkou 

na výpůjčky z naší školní knihovny, 

návštěvou knihovny a dalšími tradičními 

činnostmi a akcemi.  



         Čím žije naše škola… 

Pohádkou O řepě  

 

 

 

 

 

 

Podzimní dny prožíváme pozorováním, sběrem 

přírodnin, hrami, výtvarnými činnostmi, poslechem 

příběhů a také divadelním představením. Velkou 

radost přineslo i dýňování, vyrobená strašidýlka nás 

pak doprovázela při vstupu do MŠ... 

Halloweenem  

 

 

 

Boubles tour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení a pohyb nás těší, na speciálních pomůckách 

jsme  skákáli, prolézáli, podlézáli, houpali se, zvládli 

jsme chůzi po zvýšené ploše, po šikmé ploše, dokonce i 

balancování. 

 



Dnem u koní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koníky, pejsky, kočky, kuřátka … zvířátka máme  

moc rádi. Rádi za nimi chodíme... Při podzimní 

vycházce jsme si užili krás barevné hanácké krajiny 

a také jízdy, hlazení a mazlení se zvířátky            

p. Ševčíkové... už teď se těšíme na další setkání... 

 

 

 

Proč právě strom? Přesný důvod snad nikdo neví. 

Možná právě proto, že strom spojuje všechny tři části 

světa: svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět 

symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou. 

Navíc zelená je symbol věčného života. Jako vánoční 

symbol se strom do Čech dostal v 19. století 

z Německa. Ten úplně první údajně v roce 1812 

nazdobil režisér Stavovského divadla Leibich. Tento 

zvyk znal z Bavorska. V minulosti se nejčastěji 

používaly jedličky a odborníci je doporučují i dnes. I 

zdobení stromečku prošlo vývojem. Odlišnost, a 

zejména bohatost zdobení závisela na sociálním 

postavení a možnostech rodiny, ale také na krajových 

zvyklostech. Dříve se stromky krášlily ryze přírodními 

ozdobami, jako byla například drobná červená 

jablíčka, pozlacené nebo v mouce obalené ořechy a 

šišky. Hvězdy, řetězy a různé květy se vyráběly 

z papíru. Zavěšovalo se pečivo nejrůznějších druhů a 

tvarů. Avšak s vývojem společnosti se mění i způsoby 

zdobení vánočních stromečků.  



 

 

Tak jako každý rok, tak i letos v naší školce 

u vchodu čeká vánoční stromeček. Stačí 

donést si drobnou ozdobu a pověsit ji na 

stromeček. Těšíme se. 

 

 

 

 

 

 

Bavíme se s Vitamínkem          

 

Hádej, hadači... 
 

Stojí jako hrdina  

chlubně břicho vypíná. 

Přijde-li však na něj slunce 

roztaje jako zmrzlina. 

            

 

Lehká jako peříčko 

nemá ráda teplíčko. 

Tančí něžně snad i lehce 

roztát v kapku vody nechce. 

Potká-li své sestřičky 

Svět je bílý celičký.  

                

Bez barev a bez palety 

na zdech kreslí bílé květy. 

Jeden známý malíř 

Nechce za to ani halíř.  

                   

Správné odpovědi vhoďte do 20.12. do boxu na 

spodní terase. 



 

 

 

 

 


