Zprávy
skřítka všetečky

Přáníčko od dětí
„KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A VŽDY VOLNÉ KŘIŽOVATKY
V PŘÍŠTÍM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ A BEZ ROUŠEK CESTOVÁNÍ .
TO VÁM PŘEJE ZE SRDÍČKA, NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLIČKA. „
Toto přáníčko, které jste mohli slyšet v prosinci ve vozech MHD a
které bylo určeno všem lidem , se nám bohužel nevyplnilo . Roušky
musíme nosit doposud a dokonce jsme nemohli chodit ani do naší
školičky. Ale byli jsme ve spojení . Paní učitelky pracovaly s dětmi
formou DISTANČNÍ VÝUKY.
„Kniha je můj kamarád , Jarní probuzení , Velikonoce , Vstávej
semínko holala“
„Táta včera na venku , našel první sněženku , vedle petrklíč, zima
už je pryč“.
Někteří z nás už do školičky chodit mohou, ale musíme se testovat,
abychom neublížili svým kamarádům . Ale nám to nevadí, protože
naše paní učitelky jsou v tom s námi .
Za tu dobu , co jsme do školičky nechodili, nám paní učitelky
připravily třídy a zahradu .
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PŘED TABULÍ USEDÁME, ÚKOLY MY RÁDI MÁME ,UČÍME SE, PŘEMÝŠLÍME,
VE ŠKOLE PAK ZAZÁŘÍME.

Poznáš jak se jmenuje naše školička?
Odpověď najdeš v tajence

Škola volá!
Nakresli dětem cestu do školy.

ZAHRADU MY KRÁSNOU MÁME , NA NI RÁDI CHODÍVÁME , BĚHÁME
A SKOTAČÍME, HRAČKY PO SOBĚ VŽDY UKLÍZÍME
A HLE NOVÝ DOMEČEK NA HRAČKY - děkujeme paní ředitelko a
paní učitelky , že jste nám zatím připravily překvapení

V současné době probíhá zápis do naší školičky!
Nejsme daleko od zastávky tramvaje č. 4, ale jsme v klidné a tiché
ulici s překrásnou zahradou.

MAMINKY, MAMINKY, MILÉ A ZLATÉ , SVÁTEK DNES
NA SVĚTĚ VŠECHNY MÁTE. MÁME VÁS MOC RÁDI!
Nachystali jsme pro maminky přáníčka a dárečky a naučili jsme se
pro maminku básničku :
KDYŽ SE NĚCO NEPOVEDE, I KDYŽ ZLOBÍM MALINKO , MÁŠ MĚ
RÁDA A JÁ TEBE , MOJE ZLATÁ MAMINKO! NA PLOT MILÉ
MAMINKY, PRO VÁS DÁME NOVINKY :

PŘEJEME VÁM ZE SRDÍČKA, PLNO ZDRAVÍ A SLUNÍČKA .
AŤ VÁM ÚSMĚV NA TVÁŘI , ČASTO PLNĚ ZAZÁŘÍ :

ZASTAVTE SE JEŠTĚ CHVILKU , V KOUTKU SKŘÍTKA VŠETEČKY , BUDEME
VÁS INFORMOVAT, CO SE CHYSTÁ A CO POTŘEBUJÍ VAŠE MILÉ DĚTIČKY
O prázdninách budeme pokračovat ve výměně oken , aby naše
školička byla ještě hezčí a útulnější.
Prázdninový provoz bude od 26.7. 2021 do 6.8. 2021
V září doufáme, že nastoupíme všichni i s tebou , ale už bez našich
předškoláků, se kterými se ještě rozloučíme a popřeje jim hodně
úspěchů v ZŠ a samé jedničky.

STŘÍHÁM UŠIMA I NOSEM, HÁDEJ KDO JSEM ?
/ No přece tvůj Skřítek Všetečka /

Na našich webových stránkách máme vždy důležité novinky . Můžete si stáhnout obrázky i pracovní
listy pro děti.
MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO , VŠETIČKOVA 19 – p.o . Zřizovatelem naší mateřské školy je Statutární město
Brno, městská část Brno – střed
http://www.ms-vsetickova.cz

