TŘÍDA SOVIČEK
38.
Týden od 14. 9. – 18. 9. 2020
týden
Téma týdne: Povolání
pondělí Zájmová činnost: Předškolák, Povídálek
(5-6 let) Děti potřebují podepsané desky!
úterý
Zájmová činnost: Povídálek, Zpívánky (4-5 let)
Flétna (5-6 let) Děti potřebují podepsanou flétnu,
pevnější desky na noty
středa
Zájmová činnost: Figurková školička, Zpívánky
(5-6 let)
čtvrtek Zájmová činnost: Pohádka (4-5 let)
pátek
Zájmová činnost: Šikula (5-6 let)
Připravované akce:
 24. 9. Plyšákový den
 29. 9. Konzultační odpoledne
Vážení rodiče,
v pondělí 14. 9. 2020 začíná kroužek Předškolák. Děti dostanou
4 pracovní sešity, na které budou potřebovat podepsané pevné
desky.





Matematika předškoláka: 29 Kč
Svět předškoláka: 29 Kč
Písanka Předškoláka 29 Kč
Bezpečně do školy 27 Kč
Celkem tedy vybíráme: 114 Kč

Děti, které jsou přihlášené na kroužek Šikula, budou platit ještě
50 Kč (jednorázový příspěvek) na výtvarný materiál.
Stále ještě vybíráme kapesníky pro děti. Prosíme poslední
rodiče, aby se zapojili. Děkujeme.

PROSÍME RODIČE, ABY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH
MŠ NOSILI ROUŠKY! Děkujeme.
----------------------------------------------------------------------------Prosíme rodiče, aby dětem do MŠ dali dostatečné množství
náhradního oblečení a respektovali zaběhnutý systém umístění
věcí dětí v šatně.
 Děti musí mít na pobyt venku jiné oblečení než dovnitř!
 Vše, co děti potřebují k převlékání na pobyt veku, mají mít
v dosahu, aby si oblečení mohly samostatně brát a nebyly
závislé na tom, zda jim ho z poličky někdo podá.
 Na vrchní poličce je pouze náhradní oblečení, které se
používá jen mimořádně, když dojde k nějaké „malé“
nehodě….
 Pokud mají děti toto náhradní oblečení dole mezi tím, co je
domů a na školní zahradu, je to pro nás i pro ně
nepřehledné a navíc se dětem obtížně sedí na lavici,
protože se nemohou díky plným kapsářům opřít.
 Děkujeme Vám, že budete tento systém respektovat a
průběžně doplňovat náhradní oblečení.
-------------------------------------------------------------------------Na základě výsledků dotazníkového šetření je zřejmé, že rodiče
se jednoznačně přiklonili k zavedenému systému kroužků.
Ani rodiče předškolních dětí netrvali na tom, aby předškoláci
měli odpolední zájmové činnosti místo odpoledního odpočinku
úplně každý den. I nadále budeme tedy pokračovat v tom, co
jsme zavedli a viděli jako spravedlivý systém. Děkujeme všem,
kteří se vyjádřili a umožnili nám tak opřít se o vaše názory.

