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LÉTO 
ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY  

Blíží se konec školního roku, všichni se těšíme na léto a prázdniny a školáci na to, jak si v září 

nasadí aktovku a vykročí do nového světa. 

Leccos jsme se už naučili, ale spousta dobrodružství nás ještě čeká. 

V březnu jsme poznávali první jarní kytičky a domácí zvířátka, v dubnu jsme si užili 

velikonoční svátky a od 15. 4. jezdíme s předškoláky každé úterý do bazénu v Náchodě. 

V sobotu 19. 5. jsme měli malé vystoupení na náměstí u příležitosti oslav 650 let první 

písemné zmínky o Novém Hrádku. Byl to také opožděný maličký dárek pro naše maminky, 

které měly v neděli 13. 5. svátek.  Děti si pro ně připravily krásná přáníčka s vlastnoručně 

vyrobeným dárečkem a vše o týden později uzavřeli malou hudební tečkou.   

Ve středu 23. 5. si předškoláci připravili pro mladší kamarády koncert s flétničkami a 

„zapískali“ jim všechny písničky, které se už naučili. Všichni jsou moc šikovní a odnesli si 

flétničkové vysvědčení. 

Určitě jste si také všimli, že nad vstupním schodištěm do školky přibylo sluníčko a měsíc, 

které jsme s dětmi pod vedením paní Mgr. Tymelové vyráběli z keramiky v rámci projektu 

Moje Země. 

 

A co nás čeká? 

PŘIPRAVUJEME  

Na začátku června opět vystavíme tablo našich předškoláků, kteří jdou do školy na úřadu 

Městyse. Ke konci měsíce nás také čeká zakončení celoročního projektu Hrajeme si 

s večerníčkem. 

V pátek 1. 6. společně oslavíme Den dětí (pokud nám bude počasí přát, budeme soutěžit na 

školní zahradě). 

O týden později - v pátek 8. 6., pojedeme na školní výlet do Potštejna, kde je pro nás 

připravený pohádkový program. Ráno vyjedeme zvláštním autobusem po svačince, která bude 



o něco dřív, a vrátíme se do školky na pozdní oběd. Vše (cenu, časy i co s sebou) včas 

upřesníme a informace vyvěsíme, jak jste zvyklí, na vchodové dveře. 

Ve středu 20. 6. nás navštíví městská policie z Dobrušky s ukázkou své práce a preventivním 

programem. Děti budou vyhodnocovat různé situace, ve kterých by se mohly ocitnout a budou 

se moci zeptat ne vše, co je zajímá. Možná přijdou i kamarádi ze základní školy. 

Ze čtvrtka 21. 6. na pátek 22. 6. budeme s předškoláky, kteří jdou do školy spát ve školce. 

Projdeme si stezku odvahy, najdeme poklad a k večeři si opečeme špekáčky. Ráno si sami 

připravíme snídani a pro mladší kamarády svačinku. Vše včas upřesníme. 

V úterý 26. 6. si pojedeme pro mokré vysvědčení do bazénu a ve středu 27. 6. nás čeká školní 

akademie, kde se s našimi předškoláky rozloučíme a předáme je panu řediteli ze základní 

školy. 

O prázdninové neděli 2. 7. bude v mateřské škole Den otevřených dveří.  

Červenervenervenerven    

O makové panence a motýlu EmanueloviO makové panence a motýlu EmanueloviO makové panence a motýlu EmanueloviO makové panence a motýlu Emanuelovi    

Děti mají svátek 

Louka jako domeček - luční květiny, hmyz 

Hurá prázdniny 

 

Cíl: Uvědomit si změny v letní přírodě, seznámit se s hmyzem a lučními květinami, jejich 

významem a ochranou. Probouzet zájem o získávání nových poznatků a zkušeností. Rozvoj 

pohybových dovedností, získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci. 

Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navázání a rozvíjení vztahu dítěte k druhým 

lidem. 

Výlety do přírody, letní nebezpečí (neznámé prostředí, voda, hmyz, jedovaté plody, cizí lidé, 

bouřka, …). Pozorování rozkvetlé louky, hmyz - význam, užitek, škody. Porovnávání, 

přiřazování, třídění, orientace v prostoru, … . Estetické vnímání, slovní popis. 

 

 

 



  

Narozeniny oslaví 

Červen 

Verunka Machová  2. 6. 

Vandička Machová  3. 6. 

Adámek Pfeifer  3. 6. 

Andrejka Hanušová  6. 6. 

Filípek Povolný   14. 6. 

Esterka Martínková  21. 6. 

Agátka Hlaváčková  23. 6. 

Červenec 

Stelinka Hůlková  14. 7. 

Lenička Možná  14. 7. 

Kája Frintová   15. 7. 

Srpen 

Marcelka Ježková  13. 8. 

Páťa Korman   20. 8. 

Natálka Runštuková 20. 8. 

 

 

 

 



INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY  

Děkujeme panu Marešovi za sponzorský dar pro děti k jejich červnovému svátku. Věnoval 

materiál na dřevěné židličky k ohništi, o jejichž výrobu se postarali syn Lukáš Mareš a tatínek 

Karolínky Šafránkové. Židličky mají velikánský úspěch a při každém hraní si na zahrádce 

jsou v obležení. 

Dále také děkujeme manželům Chaloupkovým, kteří nás pravidelně zásobují papírem na 

kreslení pro děti. 

 

Z důvodu výpadku elektrické energie ve čtvrtek 14. 6. 2012 od 8. 00 - 17. 00 hodin na celém 

Novém Hrádku bude pravděpodobně MŠ v tento den na doporučení Městysu uzavřena.  

 

V době letních prázdnin bude MŠ uzavřena jako každý rok 1 měsíc od pondělí 16. 7. do 

pátku 10. 8. Ve školce se sejdeme v pondělí 13. 8. 

Během letních prázdnin (3. 7. - 13. 7. a 13. 8. - 31. 8.) bude provoz MŠ omezen z důvodu 

vybírání dovolené učitelek a drobných úprav v prostorách mateřské školy. Školní jídelna bude 

vařit pouze pro nás, proto prosíme rodiče, kteří nebudou školku nutně potřebovat, aby si své 

děti včas odhlásili.  

Děkujeme za pochopení. 

 

Všichni v plném počtu a s novým elánem se sejdeme opět v září. 

 

Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a odpočinku. 

          Kolektiv MŠ 

 

 


