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MŠ KAMARÁD

Ulice Hrubínova

Říjen 2018

Milí rodiče,
přinášíme Vám první informativní občasník ve školním roce 2018/2019, ve
kterém najdete zajímavosti, novinky a přehled akcí naší MŠ.

Co nás čeká v tomto roce?
Projekt Světová škola
V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu Světová škola. Zatímco minulý
rok nás provázelo téma „Vzduch“, letošní ročník bude zaměřen na stromy. Téma
„Tajemství stromů“ nás s dětmi zavede do lesů, parků a džungle. Budeme
zkoumat, bádat a objevovat, jaké stromy jsou v našem okolí, ale i v celém světě.
Třeba díky nám, zakoření nové stromky, kdo ví?? ☺
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Mateřská škola Kamarád HK ve spolupráci se Záchrannou stanicí pro
handicapovaná zvířata v Jaroměři pořádají sbírku

,,NAPLŇME ZVÍŘÁTKŮM MISKY‘‘

16. 10. v 8,00 hodin pojedou děti ze třídy
Sluníček a Berušek přímo do záchranné
stanice a předají krmivo zvířátkům.

Zvířátka nejvíce uvítají
• Psí a kočičí granule a konzervy
• Zrní, zejména slunečnici, ale i pšenici, ječmen, loupaný i neloupaný oves,
kukuřici, mák
• Tvrdé pečivo, ovesné vločky, piškoty
• Kvalitní luční seno – nejlépe z květnatých luk a nikoli z polí na trávu
• Speciální krmení (pro želvy či hmyzožravé ptáky)
• Ovoce (zejména jablka) a zeleninu (zejména mrkev, zelí, řepu, salát,
kapustu)
• Mléčné výrobky (jogurty, smetánky, tvarohy)
• Vajíčka

Krmivo můžete nosit do svých tříd.

Děkujeme za spolupráci kolektiv MŠ
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Vážení rodiče, prosíme Vás, pomozte s námi
Záchranné stanici v Jaroměři

Vážení rodiče, již několik let jezdíme s dětmi do záchranné stanice
v Jaroměři, kde se obětaví zaměstnanci a dobrovolníci starají o nemocná a
zraněná zvířata.
Velice nás rmoutí skutečnost, že právě tato záchranná stanice i s jejími
zvířecími pacienty je ve vážném ohrožení, kdy možná k 1. 1. 2019 bude
muset ukončit svou činnost z důvodu dlouhodobého nedostatku financí.
Pokud stanice zanikne, není v Královéhradeckém kraji náhradní zařízení,
které by plnohodnotně nahradilo všechny uvedené služby.
Znamená to konec pomoci pro nemocná zvířata, která by se jinak mohla
vrátit do života.

Podpořit stanici můžete odesláním DMS
Podpořte nás formou DMS. Zašlete text: DMS ZVIREVNOUZI
JAROMER na číslo 87 777
(Cena DMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28.50 Kč).
Nebo podepsáním petice na níže uvedené adrese.
https://e-petice.cz/petitions/vyzva-k-podporeni-existence-zachrannestanice-v-jaromeri.html
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Rozšířené aktivity
Rozšířené aktivity pro školní rok 2018/2019, budou probíhat od října do
června.
Aktivity jsou v naší MŠ otevřeny vždy pro třídu předškoláků.
Hrajeme na flétnu
p. uč. Volfová
1x týdně v pondělí od 12,30 – 13,00 hod.
Začínáme 1. 10. 2018
Výtvarné tvoření
p. uč. Bc. Barbora Chládková
1x za 14 dní (liché týdny) čtvrtek od 12,00 – 13,00 hod.
Začínáme 20. 9. 2018
Angličtina a logopedie
p. uč. Tereza Bílková
v průběhu celého dne, v liché týdny od PO – PÁ od 9,00 – 9,30 hod. intenzivněskupinová práce s dětmi.
Kurz plavání
27. 3. – 19. 6. 2019 - každou středu od 9,45 – 10,45 hodin
Celotýdenní lyžařský kurz v Olešnici v Orlických horách
14. 1. – 18. 1. 2019

Fotbal
podzim, jaro

Hokejbal
podzim, jaro

Pozemní hokej
jaro
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Akce, na které se těšíme!
Upozorňujeme, že akce mohou přibíhat i v průběhu měsíce, informace najdete
vždy včas na nástěnkách.

Říjen
Den zvířat – 4. 10. 2018
- SOŠ veterinární Kukleny
- zúčastní se Berušky a Sluníčka

Divadelní představení v MŠ - 5. 10. 2018
- paní Heligerová – Perníková chaloupka
- v tento den Vás prosíme, přiveďte své děti do 8,30 hod.

Screeningové vyšetření zraku - 12. 10. 2018
- pouze pro přihlášené děti
- přihlášky budou k dostání ve třídách
- vyšetření je bezplatné pouze pro děti, které navštěvují MŠ prvním
rokem

Záchranná stanice Jaroměř – 16. 10. 2018
- výlet za zvířátky
-

zúčastní se Berušky a Sluníčka
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Mrkvobraní
V měsíci říjnu bude v MŠ Veverkova probíhat Mrkvobraní. Už nyní se těšíme na
ochutnávku nejrůznějších pochutin z mrkve od Vás rodičů. Svůj um také
předvedou paní kuchařky z MŠ. Pro děti budou nachystána zábavná stanoviště
s úkoly, ale také zajímavé soutěže pro rodiče. Termín akce bude upřesněn na
nástěnkách tříd.

Budeme si povídat.
Budeme si povídat,
Co je zdravé, co mám rád.
Ovoce a zeleninu, ta je plná vitamínů.
Ovoce a zelenina,
To je život, to je síla.
Kdo jí mrkev, ředkvičky,
Ten je zdravý celičký.
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Výroba čokolády – Rodičovská školička
Domácí čokolády, na kterých si jistě pochutnáte, si budete moci vyrobit v rámci
rodičovské školičky. Babička malého Honzíka, která prodává výtečné pralinky
na akcích MŠ, nás navštíví s workshopem pro rodiče s dětmi. Věříme, že akce
bude vydařená stejně jako posledně. Informace budou včas upřesněny na
nástěnkách ve třídách.

8

Svatý Martin
Oslavy Svatého Martina se staly pro naši MŠ každoroční tradicí. Očekáváme
příjezd Martina na bílém koni a spoustu další zábavy pro rodiče s dětmi.
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Perličky ze školky
▪ Tobiášek: ,,Byl jsem na dovolené.“
Paní Kuchařka: ,,A vezmeš mě příště s sebou, já bych taky jela na
dovolenou?“
Tobiášek: ,,Ne, to je jenom pro lidi.“

▪ Paní učitelka: ,,Nejsou ti ty kalhoty nějaké malé, Pepíčku?“
Pepík: ,,Nejsou, to jsem jenom tak tlustej.“
▪ Honzík 3 roky chodí po koberci pořád dokola: ,,Dneska nemám náladu“
▪ Honzík: ,,Paní učitelko Báro, a to bude mít druhá paní učitelka už napořád
tu energii?“ (myslel angínu)
▪ Honzík si povídá na koberci při hře s vláčky sám pro sebe:
,,Tady jsem dal závoru vlakům, to jsem měl teda skvělej nápad…“
▪ Paní učitelka: ,,Terezko, pročpak si včera neposlouchala maminku?“
Terezka: ,,Oni mě poslouchají“
▪ Honzík: ,,Paní doktorka mi dala vitaminy medvídky, abych zabil všechny
BATERIE.“
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