Výlet předškoláků do Štefánikovy hvězdárny na Petříně.
Kdy?

V úterý 13.11.2018

Děti shlédnou představení Povídání o sluníčku včetně pozorování hvězdářským
dalekohledem.
Příchod dětí do MŠ do 8.15, potom následuje svačina a odjezd. Jedeme vlastním
objednaným autobusem.
Příjezd z hvězdárny v cca 12.30 – 13.00, potom oběd.
Děti doprovodí třídní učitelky.
Pokud Váš předškolák na výlet nepojede, oznamte to paní učitelkám ve své třídě.
Ovocnou svačinu zajišťuje MŠ.

Kroužky organizované mateřskou školou
Šikovné ručičky

středa

16. – 16.45h

800,-Kč

Kroužek vede paní učitelka Kahounová. Děti budou vyrábět výrobky z různých
materiálů a budou si procvičovat šikovnost svých ručiček.

Flétničky

čtvrtek

13. – 13.30h

1 000,-Kč

Kroužky vedou paní učitelky z naší MŠ. Děti se učí hrát na zobcovou flétnu, při tom si
procvičí i správné dýchání.

Angličtinka se Steavem - ve spolupráci s JŠ Wattsenglish
pondělí

13. – 13.30h

čtvrtek

9.30 – 10.h

1 650,-Kč

(z toho 650,-Kč výukový materiál – sešit, CD a DVD)
Kroužek vede paní ředitelka Kobrová. Děti se budou seznamovat hravou formou se
základy anglického jazyka prostřednictvím rodilého mluvčího Steava, který bude díky
DVD s dětmi každou lekci přítomen. Kroužek je vhodný pro předškolní děti.
_____________________________________________________________________
Částka za kroužek je určena na I.pololetí šk. roku, které končí na konci ledna 2019.

Děti přihlaste u paní učitelek ve svých třídách nejpozději do čtvrtka 27.9.2018.
Všechny kroužky začínají v týdnu od 1.10.2018.
Částku za kroužky zaplaťte v hotovosti u paní hospodářky ve dnech 15. a 16.10.2018.
Informace o ostatních kroužcích, které organizuje agentura Kroužky.cz a které budou
probíhat v naší mateřské škole, najdete na nástěnkách u každé třídy a také na
webových stránkách www.krouzky.cz.

FOND RODIČŮ A DĚTÍ
Fond je určený na platbu akcí (divadélka, koncerty, výlety) a dárků pro děti.
700,-Kč na I. pololetí září – leden 2019 vybíráme v hotovosti
u hospodářky školy v úterý 25.9. od 8.oo do 17.oo hodin.

