
AKCE NA PROSINEC 2022

V pátek 2.12. proběhne v Mš LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ v 
dopoledních hodinách za doprovodu zákonného zástupce. Kdo by měl 
zájem, hlaste se u paní učitelky, ještě zbývá pár volných míst. Vyšetření je 
zcela zdarma a je doporučováno dětem už od čtyř let, které mají 
jakoukoliv odchylku v řeči. Předškoláci, kteří ještě neprošli vyšetřením 
paní logopedkou v minulém školním roce, doporučuji se přihlásit.

V úterý 6.12. po dopolední svačině budeme mít v Mš návštěvu z pekla, 
bát se děti nemusí, zveme vždy hodné a milé čertíky, anděla a velkého 
Mikuláše a za pěknou básničku nebo písničku děti dostanou malý sladký 
balíček. Tento den dejte dětem černo červené oblečení, klidně je 
oblékněte za čertíky a čertice (oblečky takové, aby v nich vydržely ve třídě 
a nebylo jim teplo).

Ve čtvrtek 8.12. jedou všechny děti do Jiráskova divadla do Nového 
Bydžova na muzikálové představení „Pozpívejme si, děti“ – 
představení je plné písniček a laskavého humoru Josefa Čapka. 
Sraz u školky je v 7h. Odjez autobusu ze zastávky je už v 7:10h, kdo přijde 
bohužel pozdě, musí si vzít dítě domů nebo ho přivést až k divadlu , ve 
školce nezůstává žádný pedagogický dozor. Návrat v 11:30h.

Ve úterý 13.12. od 16h se bude konat na školní zahradě vánoční besídka 
pro rodiče. Přijďte se podívat, co Vaše děti už zvládnou  zazpívat, 
zatancovat. Zastavme se v tom shonu a pojďme si užít a společně strávený 
adventní čas. Vezměte sebou babičky i dědečky, tety i strýcové,  všichni 
jsou zváni. Na zahřátí bude připraveno teplé občerstvení a něco dobrého na 
zub.

V pondělí 19.12. v dopoledních hodinách snad přiletí Ježíšek a přinese 
nám dárečky. 
Kdo by chtěl jakkoliv přispět např. tvořivou hrou, stavebnicí, autíčkem, či 
panenkou, budeme vděčni.

V pátek 23.12. bude MŠ už uzavřena, provoz bude opět obnoven v 
pondělí 2.1.2023.

R. Beňáková, ředitelka školy




