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Čas rychle utíká ani jsme se nenadáli a je tu vánoční
vydání školního časopisu Vitamínek a s ním také naše

poděkování za vzájemnou spolupráci a přání do
dalších dnů.

Co to cinká, co to zvoní
kouzlo Vánoc jako loni,
tichá chvíle k zastavení

závan štěstí nad něj není.
Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok  našim dětem

a rodinám přeje 
 2.MŠ

Pamatujme, že to nejdůležitější, čím můžete
obdarovat své blízké je láska, čas, který s nimi

strávíte a pozornost, kterou jim budete věnovat.
Naslouchejme proto svým blízkým nejen o Vánocích,

ale také v celém následujícím roce 2022.



  Podzimní dny v MŠ...

Na podzim jsme si užili spoustu legrace,  paní učitelky
dětem zahrály pohádku Míček Flíček, O veliké řepě.

Divadelní přestavení se  u dětí vždy setkávají s
pozitivním ohlasem. Navštívil nás kouzelník,  to bylo

zase něco jiného u čeho můžeme žasnout...Ve
Strážnickém lese jsme byli uspat broučky. Nasbírali

jsme kopu kaštanů pro zvířátka. Byli jsme na výstavách
– ovoce i výtvarných děl.  Děkujeme ČSSZ i p.

Budínové za milé přijetí.
Zpěv, hry, písně, 
básničky a tvoření 
nás provázejí 
každým dnem...

 

                             BLAHOPŘÁNÍ

V podzimních dnech oslavily svá významná pracovní
a osobní výročí p.uč. Hana Kopecká a p.řed. Blanka
Langerová. Oběma patří blahopřání,  poděkování za

dosavadní práci a přání hlavně zdraví a štěstí.



                          NÁŠ  KALENDÁŘ  
                PROSINEC 2021

•                          

6.12.21 po   Mikulášská nadílka
  
6.12.21 po   Připravujeme se na Vánoce...
                    Zdobíme vánoční stromečky
9.12.21 čt    Vánoční vycházka do lesa

15.12.21 st  Vánoční nadílka 
                    pro zvířátka  v lese
16.12.21 čt U vánočních stromečků

21.12.21 út Vánoční koledování

             PF 2022    

           Adventní svícen:
Na okně terasy bude nachystán velký

adventní svícen, každý týden jedna třída
přidá symbolický plamínek.

•

     Od  čtvrtka 23.12.2021 do 1.1.2022
                bude MŠ uzavřena.              

Těšíme se na vás v pondělí 3.1.2022 

    Přejeme našim dětem 
a  rodinám krásné Vánoce. 



Ozdobme si vánoční stromeček …

Vánoční  stromeček je  připraven u  vchodu do  naší
školy.   Stačí  si  donést  ozdobu  a  pověsit  ji  na
stromeček.  Bude nás všech a bude jistě krásný!

        

 

 

Hádej, hadači...   

                      Lehká jako peříčko

                                 nemá ráda teplíčko
                                       Tančí něžně snad i lehce
                                        roztát v kapku vody nechce
                                        Potká-li své sestřičky
                                        svět je bílý celičký...

 

Co nás čeká v adventním období
v naší MŠ?

Výzdoba MŠ - vyzdobit chceme – vstup do MŠ, terasy
a třídy.

Výroba přáníček a dárků .
  
Pečení perníčků a cukroví.

Adventní kalendáře.

Zdobení vánočních stromečků.

Předvánoční vycházky. 

Poslech a zpěv koled, přednes veršů.

Zimní radovánky.

Pouštění lodiček a spousta dalších lidových tradic...

                         



        Kdo si hraje – nezlobí!

     Co takhle vánoční pexeso?

Odposlechnuto …

Přejeme si pod stomeček …

Eliška: Elzu a čelenku Elzu

Michal: Badyho a Endyho

Štěpán: náhradní auto

Honzík: Tatru a Aviu a traktor a
kamion

Klára: Chce všechno!

Jáchym: autodráhu chobotnici

Eliška: Barbie mořská panna

Nikolas: lego

Kuba: elektrický kartáček

Filípek: Jéžíška



Tuhle už umíte?
Snížek

Padej, padej, bílý snížku,
                  schováme se do kožíšku,
                  až přijede metelice,
                  vezmeme si beranice,
                  zapřáhneme zlaté sáně,
                  svezeme se z naší stráně. 

 Mrazík 

Mrazík cení zoubky,                           
chtěl by do chaloupky.                     
Co dovede, to my víme.
Dovnitř si ho nepustíme.

                 Ať maluje pěkně zvenku      
                 bílé květy na okénku. 

Vrabec 

Usnul vrabec za komínem,                                             

tichounce tam dřímá,
přilož, Jirko, ještě souček,
ať mu není zima. 

Sněhulák 

Sněhuláci, ti se mají,     
nekašlou a nekýchají,
i když kmotru Meluzínu
pozvou ráno na hostinu...

 

Vymaluj a přines  do MŠ...


