INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – ZÁŘÍ 2019
• 3.9. – Informativní schůzka pro rodiče od 17:00 hod. (účast všech rodičů je
důležitá, info. schůzky probíhají bez přítomnosti dětí). Prosíme, aby se
především dostavili rodiče nových dětí a také předškoláků, protože se
dozví, jakým způsobem probíhá zákon o povinnosti předškolního
vzdělávání. Děkujeme.
• 11.9. – Půldenní výlet na Šluknovský kopec pro všechny děti. Pozorování
přírody, poznávání a sběr hub. V tento den dejte svým
dětem pevný batoh s pitím v uzavíratelné lahvi, malou sladkost a ovoce.
Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv. Svačinku i oběd budou mít
děti v MŠ. Doporučujeme děti hned ráno nastříkat repelentem.
• 16.9. – Návštěva obchodu s ovocem a zeleninou (obohacení dopoledního
programu).
• 17.9. – Zdravá svačinka – samostatná příprava ovocného salátu
(obohacení dopoledního programu). Vážení rodiče! Dejte, prosím, svému
dítěti jeden až dva kousky ovoce různého druhu. Děkujeme.
• 19.9. – Vážení rodiče! Dejte, prosím, svému dítěti jedno jablko.
Budeme péct s dětmi štrúdl (obohacení dopoledního
programu). Děkujeme.
• 23.9. – Plavání pro nejmenší. S dětmi ze třídy Cvrčků (netýká se předškoláků)
navštívíme v pondělí plavecký bazén v Rumburku (malý bazén máme na
1,5 hodiny pronajatý pouze pro naše děti). V den plavání
přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7:00 hod.! Dejte, prosím,
dětem s sebou pouze batůžek a v něm: igelitovou tašku, plavky, osušku a
pití v uzavíratelné lahvi. Nedávejte svým dětem koupací čepice, plavecké
brýle, peníze, svačinu, ani mýdlo. Svačinku i oběd budou mít děti ve
školce. Mýdlo zajistí paní učitelka. Cena této dopolední akce je 40 Kč
(vstupné do bazénu + sladké osvěžení v podobě zmrzliny). Zaplaťte u pí
M. Baňacké do 18.9.19. Pokud si chcete v tento den vyzvednout své dítě
v MŠ po obědě, vyzvedněte jej výjimečně ve 12:45 hod. (Tato změna času
se týká pouze dětí, které byly v bazénu).
• 24.9. – Plavání pro nejmenší. S dětmi ze třídy Motýlků (netýká se předškoláků)
navštívíme v pondělí plavecký bazén v Rumburku (malý bazén máme na
1,5 hodiny pronajatý pouze pro naše děti). V den plavání
přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7:00 hod.! Dejte, prosím,

dětem s sebou pouze batůžek a v něm: igelitovou tašku, plavky, osušku a
pití v uzavíratelné lahvi. Nedávejte svým dětem koupací čepice, plavecké
brýle, peníze, svačinu, ani mýdlo. Svačinku i oběd budou mít děti ve
školce. Mýdlo zajistí paní učitelka. Cena této dopolední akce je 40 Kč
(vstupné do bazénu + sladké osvěžení v podobě zmrzliny). Zaplaťte u pí
M. Baňacké do 18.9.19. Pokud si chcete v tento den vyzvednout své dítě
v MŠ po obědě, vyzvedněte jej výjimečně ve 12:45 hod. (Tato změna času
se týká pouze dětí, které byly v bazénu).
• 25.9. – Zdravá svačinka – samostatná příprava zeleninových jednohubek a špízů
(obohacení dopoledního programu). Vážení rodiče! Dejte, prosím, svému
dítěti jeden až dva kousky zeleniny různého druhu. Děkujeme.
• 25.9. – „Čarovné podzimní seznamování“ v MŠ. Srdečně Vás zveme na tradiční
výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi od
16:00 hod. Prosíme rodiče, aby si s sebou přinesli, dle možností
pomůcky, které budou upřesněny na nástěnce v MŠ. Maminky prosíme
o drobné pohoštění. Děkujeme.
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO. NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE
UPŘESNĚN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. NOVÝ TERMÍN 23.10.2019
• 26.9. – Celodenní výlet pro předškoláky do DinoParku v Liberci. Navštívíme
zábavný park, který dětem nabízí unikátní pohled na vývoj planety Země
od Velkého třesku přes období vlády dinosaurů až do dnešních
dnů. DinoPark odkrývá dosud nepoznaný svět dinosaurů. Děti se budou
bavit a zároveň si odnesou nové poznatky o historii naší planety Země.
Čeká je pravěký druhohorní prales s bouřkou a opravdovým deštěm,
stezka pro odvážné děti DinoTrek, Dětské paleontologické hřiště,
DinoLaser, co prověří postřeh a hbitost, 4D Kino a mnoho dalšího.
Cena výletu je 200 Kč (doprava, vstupné, sladké osvěžení, drobný
dáreček). Zaplaťte, prosím, u pí M. Baňacké do 19.9. (následně budou
osloveni náhradníci). V tento den budou mít děti odhlášeno stravné,
proto jim do pevného batohu (se správně nastavenými popruhy – aby
nepadal z ramen – ideálně s hrudním popruhem) připravte vhodné jídlo
(cukrovinky pouze nečokoládové, ovoce jako např. banán jen
v krabičce,…) a pití v uzavíratelné lahvi (džusík v krabičce s brčkem NE!)
na celý den. Pokud svému dítěti podáte lék před cestou kvůli nevolnosti,
nahlaste tuto skutečnost pí učitelce a předejte jí lék také na zpáteční
cestu + písemný souhlas o podání léku dítěti. Nezapomeňte na vhodné
oblečení a obuv – pojedeme za každého počasí. Své děti přiveďte v 5:50
hod. na autobusovou zastávku v Jiříkově na náměstí. Odjíždíme linkovým
autobusem v 6:09 hod. Předpokládaný návrat je v 15:49 hod. Své děti si

vyzvedněte v tento čas opět v Jiříkově na náměstí u autobusové zastávky.
V případě jakékoliv změny (pozdějšího příjezdu) budete informováni sms
zprávou. Cestovní pas nebo občanský průkaz dítěte předejte nejlépe den
předem paní učitelce. Bez jednoho z těchto dokladů se Vaše dítě výletu
účastnit nemůže! Děkujeme.

• UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Vážení rodiče, 26. září plánujeme pro předškoláky celodenní výlet do
DinoParku v Liberci. Jelikož pojedeme vlakem přes
Německo, je tedy podmínkou, aby Vaše dítě mělo platný občanský průkaz nebo
cestovní pas. Pokud budete mít zájem, aby se Vaše dítě připravovaného výletu
zúčastnilo, zajistěte mu včas potřebné doklady.
• PODZIMNÍ AKTIVNÍ ŠKOLKA
Aktivní školka je projekt s nabídkou uceleného programu sportovní přípravy dětí
ve věku od čtyř let. Jednotlivé lekce se skládají z pohybových aktivit, které vedou
k všestrannému rozvoji dětí. Aktivní školka začíná dne 3.10.2019 a bude probíhat
každý čtvrtek (3.10. - 5.12.) v odpoledních hodinách od 15:30 do 16:30 hod.
ve velké tělocvičně ZŠ Jiříkov. 10 lekcí za 500,- Kč. Kdo má zájem, nahlaste paní
učitelce Petrové do 13.9.2019! A zaplaťte, prosím, do 27.9.2019. Aktivní školka
není povinná, je však dětmi velice oblíbená. Vřele doporučujeme. V den aktivní
školky si budete své děti (pouze děti, které jsou přihlášené na AŠ) vyzvedávat
v 16:30 hod. u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov.
• POOBĚDOVÉ ČINNOSTI PRO PŘEDŠKOLÁKY
Poobědové činnosti pro předškoláky, které přispívají k rozvoji všech
schopností důležitých pro zahájení školní docházky, začnou od 16.19.2019.
V týdnu od 2.9. – 6.9.2019 přineste svým předškolákům malý polštářek a malou
slabou deku (předškoláci si je rovnají a ukládají sami).
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si nejnovější
fotografie Vašich dětí. ☺
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.

• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ŘÍJEN
Vybíráme: 25.9.2019 (6:30 – 14:45 hod.)
Úhradu za stravné a školné můžete platit přes účet, číslo účtu MŠ je:
925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na účtu vždy do 25. dne v měsíci
předem na měsíc následující.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE – VÝSKYT VŠÍ
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• SOUTĚŽ VE SBĚRU PET LAHVÍ
Vážení rodiče, vyhlášení výsledků ve sběru PET lahví a předání cen za školní rok
2018/2019 proběhne 21.9.2019 na Jiříkovské kovadlině. Ta je v letošním roce
zaměřena především na děti a tak se můžete těšit na spoustu pohádkových
bytostí. Oceněné děti budou včas blíže informovány. V letošním školním roce
tato soutěž zřejmě probíhat nebude. Zatím nemáme bližší informace.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• SBĚR ŽALUDŮ A KAŠTANŮ
Podzimní měsíce jsou v naší školce ve znamení sběru kaštanů a žaludů.
Pomáháme tak myslivcům zajistit krmení na zimu pro lesní zvířátka. S dětmi
sbíráme žaludy na školní zahradě, ale i vy už nyní můžete tyto plody nosit do MŠ.
V minulém školním roce se nám díky tomuto sběru podařilo nakoupit pro děti 20
nových míčů, proto budeme rádi, když se zapojíte i letos. Děkujeme☺
• POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – PROSÍME, O VAŠI POMOC
Prosíme, všechny ochotné tatínky, dědečky, strejdy, ale třeba i šikovné maminky
o pomoc při rozvoji polytechnické výchovy v naší školce. V příloze máte
fotografie různých pomůcek, které jsou pro naši MŠ finančně velmi nákladné.
Věříme, že je v naší školce spousta šikovných rodičů, kteří takové nebo i jiné
pomůcky (fantazii se meze nekladou) dokážou zhotovit. Díky polytechnickým
pomůckám si děti rozvíjí poznatky o technice, osvojují si používání základních
nástrojů a nářadí a poznávají různé materiály. Zhotovené pomůcky přineste do
MŠ. Nejen že dětem uděláte obrovskou radost, ale zároveň jim pomůžete
v rozvoji této oblasti. Předem moc děkujeme a těšíme se na vaše díla.☺
• PŘEDPLAVECKÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁKY
Vážení rodiče, i v letošním školním roce (únor 2020) proběhne tradiční
předplavecký kurz pro předškoláky v Rumburském bazénu, pod vedením

Plavecké školy Delfín. Tento kurz není povinný, je však dětmi velice oblíbený.
Cena 10 dvouhodinových lekcí je 500 Kč. Cena dopravy zatím nebyla stanovena
(bude se odvíjet podle počtu přihlášených dětí) - bližší informace jste se
dozvěděli od pí ředitelky na informativních schůzkách, kde jste také obdrželi
přihlášky. Tyto přihlášky jsou závazné a je nutné je řádně vyplněné předat pí
učitelce Petrové do konce září. S případnými dotazy se obracejte na pí ředitelku
L. Majákovou nebo pí učitelku M. Petrovou.

VÍTÁME VÁS V NOVÉM
ŠKOLNÍM ROCE

UDĚLEJTE DĚTEM RADOST A ZÁROVEŇ POMOZTE ROZVÍJET POLYTECHNICKOU
VÝCHOVU V NAŠÍ ŠKOLCE. FANTAZII SE MEZE NEKLADOU…VŠEM ŠIKOVNÝM
RUČIČKÁM PŘEDEM MOC DĚKUJEME.☺

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – ŘÍJEN 2019
• 2.10. – Loutkové představení pro děti v MŠ – pohádka „O princezně“.
Cena tohoto dopoledního představení je 50 Kč. Zaplaťte, prosím, u pí
M. Baňacké. V tento den přiveďte děti do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 3.10. – 1. lekce podzimní Aktivní školky pro všechny přihlášené děti. Na každou
lekci AŠ dejte svým dětem batoh s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní
oblečení a obuv do tělocvičny. Aktivní školka bude probíhat každý čtvrtek
v odpoledních hodinách od 15:30 – 16:30 hod. Do tělocvičny bude děti
odvádět z MŠ pí učitelka. Po AŠ si své děti vyzvedněte u velké tělocvičny
ZŠ Jiříkov. Děkujeme.
• 4.10. – „Bramborování“ - Podzimní pečení brambor na zahradě mateřské školy v dopoledních hodinách. Upečeme si brambory v popelu, uvaříme
kotlíkovou bramboračku na ohni a na závěr si opečeme buřtíky.
V případě nepříznivého počasí – bude akce přesunuta. Dejte dětem na
tento den jednoho buřtíka. Pečivo zajištěno.
• 9.10. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.
• 10.10. – 2. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
• 14.10. – Podzimní výtvarná dílna v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této
dopolední akce se zúčastní pouze předškoláci.
• 15.10. – Obohacení dopoledního programu – společně s dětmi upečeme a
nazdobíme bábovku pro Červenou Karkulku. Ke svačince si ji však nedá
babička, ale samozřejmě naše děti.☺
• 17.10. – 3. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
• 21.10. – 30.10. – Vážení rodiče! Přineste prosím, do MŠ dýni či dýničku na
připravovaný „BuBu den“. Děkujeme.
• 22.10. – Divadelní představení pro děti v MŠ – pohádka „O žirafě“.
Cena tohoto dopoledního představení je 50 Kč. Zaplaťte, prosím, u pí
M. Baňacké.

• 23.10. – Dopolední návštěva Městské policie Jiříkov – všechny děti.
• 23.10. – „Čarovné podzimní tvoření – těšíme se na Halloween“ v MŠ. Srdečně
Vás zveme na tradiční výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi od
16:00 hod. Prosíme rodiče, aby si s sebou přinesli, dle možností
pomůcky, které budou případně upřesněny na nástěnce v MŠ. Maminky
prosíme o drobné strašidelné pohoštění. Děkujeme.
VEŠKERÉ POMŮCKY PŘIPRAVÍ MŠ. TĚŠÍME SE NA VÁS!
• 31.10. – „BuBu den“ – „podzimní strašidlení aneb strašidelné dýňohraní“
v dopoledních hodinách. Prosíme rodiče, aby v tento den nachystali
dětem do MŠ strašidelný kostým. Program bude upřesněn na
nástěnkách v MŠ. Děkujeme.

• „BUBU DEN“ – „PODZIMNÍ STRAŠIDLENÍ ANEB STRAŠIDELNÉ DÝŇOHRANÍ“

PROGRAM
☺ ráno: - „divoký tanec“ (hudba, tanec, přehlídka strašidel)
- „strašidelné čárání“ (omalovánky s Halloweenskou tématikou)
- „dýňové tajemství“ (vydlabávání a vyřezávání dýní)
- „duchové nejen z papíru“ (výstava našich výtvarných děl)
- „strašidelná škola“ (chytání duchů plácačkou, lovení pavouků,..)
- „pečená mumie“ (podílení se na přípravě oběda)
☺ po svačince: - soutěže (Bubu bowling, hod oční bulvou do dýně, hledání
ztraceného oka, lovení jablka ve vodě - pusinou☺, chůze
po překážkové dráze s dýničkou na lžíci, prolézání
strachového pytle, hod obruče na dýni, tanec s děsivě
veselým balónkem - ve dvojicích)
- návštěva hodného ducha na strašidelné půdě - odměna za
statečnost v podobě strašidelně dobrého dárečku
- předání medailí všem strašidlům a strašidlákům
- zpěv písně „Strašidla“ a závěrečné překousnutí červa či housenky
v želé podobě ☺
☺ Na děti čeká strašidelně vyzdobená školka a ještě strašidelnější jídelníček
v podobě dýňové polévky a bramborové kaše se zapečenou mumií.☺

• dle povětrnostních podmínek – Pouštění draka (obohacení dopoledního
programu při pobytu venku).

• FOND SIDUS
Naše MŠ se opět účastní dobročinného projektu, jehož cílem je získávání
finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.
Zakoupením zábavné obrázkové publikace se samolepkami přispějete
na léčbu mnoha dětských pacientů a vybavení dětských oddělení nemocnic.
S lepíky si děti rády hrají samostatně a opakovaně. Zapojují svou představivost a
kreativitu. Hra je díky „nekonečným“ samolepkám baví skutečně dlouho. S vaší
malou pomocí se děti při hře naučí jednoduché básničky o pohádkových
postavičkách. Nádhernou publikaci „Pohádkoví lepíci“ plnou zábavy
zakoupíte od 1.10.2019 u pí učitelek za 50 Kč. Tato publikace je
k nahlédnutí taktéž u pí učitelek. Udělejte radost svému dítěti a zároveň
pomozte těm, které to opravdu potřebují. Za Váš zájem předem moc děkujeme.
VYPRODÁNO – DĚKUJEME!
• POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – PROSÍME, O VAŠI POMOC
Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům Janičky Beránkové, Matýska
Kolompára, Péti Hence, Kryštůfka Jurajdy, Vojtíška a Marečka Ponerta za
senzační pomůcky, které zhotovili a paní Hladké za barevné gumičky. Děti jsou
jimi nesmírně nadšené. I nadále budeme rádi, když se i vy zapojíte do výroby
nejrůznějších pomůcek pro naše – vaše děti. Jako inspirace vám může posloužit
například Pinterest nebo jen Google obrázky, ale fantazii se meze nekladou.
Děkujeme.

• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC LISTOPAD
Vybíráme: 29.10.2019 (6:30 – 14:45 hod.) a pak do 31.10. od 12:00 -14:30 hod.
Úhradu za stravné a školné můžete platit přes účet, číslo účtu MŠ je:
925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na účtu vždy do 25. dne v měsíci
předem na měsíc následující.

• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
OMLOUVÁME SE, ZA DOČASNÝ VÝPADEK FOTOGALERIE. OD 31.10. SI MŮŽETE
PROHLÉDNOUT VEŠKERÉ FOTOGRAFIE Z AKCÍ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2019.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.
• SBĚR ŽALUDŮ A KAŠTANŮ
Podzimní měsíce jsou v naší školce ve znamení sběru kaštanů a žaludů.
Pomáháme tak myslivcům zajistit krmení na zimu pro lesní zvířátka. S dětmi
sbíráme žaludy na školní zahradě, ale i vy už nyní můžete tyto plody nosit do MŠ.
V minulém školním roce se nám díky tomuto sběru podařilo nakoupit pro děti 20
nových míčů, proto budeme rádi, když se zapojíte i letos. Děkujeme☺
DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – LISTOPAD 2019
• 1.11. – Dušičkové pečení – pečení duchů z lineckého těsta (obohacení
dopoledního programu).
• 4.11. – Návštěva místního hřbitova – rozsvícení svíček (v rámci seznámení
s tradicí)
• 6.11. – Vědecké laborky. Vědecká show pro děti plná zábavných pokusů a
experimentů proběhne v naší MŠ v dopoledních hodinách a je určená
pouze předškolákům. Tato akce je zdarma – hradí MŠ!
• 7.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 7.11. – 5. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Po AŠ si nezapomeňte své děti vyzvednout u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov
v 16:30 hod.
• 8.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 11.11. – FOTOGRAFOVÁNÍ s vánoční tématikou.
V pondělí v 8:00 hod. proběhne v naší MŠ fotografování
dětí s vánoční tématikou. Fotografování se zúčastní všechny
děti. Po obdržení sady fotografií si ji budete moci prohlédnout a
rozhodnout se, zda si fotografie zakoupíte či nikoliv. I tentokrát je
možné fotografování dětí se sourozenci. V případě
fotografování dvou a více dětí společně se k ceně fotografií připočítává
40 Kč! Nezapomeňte svým dětem připravit vhodné oblečení, popřípadě
i obuv.
Zakoupit si můžete: - celou sérii fotografií (soubor fotografií postavy +
portrétu) za 330 Kč
- nebo poloviční sérii fotografií (soubor fotografií
portrétu nebo postavy) za 220 Kč.
- cena doplňkového balíčku (liší se obsahem –
klíčenka, rámečky, kalendář,…)je u každé série
individuální 90 – 120 Kč. Cenu balíčku budete mít
uvedenou u vašich fotografií.
• 12.11. – Dopolední výlet za kulturou pro všechny předškoláky. V úterý s dětmi
navštívíme divadelní představení „VODNICKÁ POHÁDKA“

v Domě kultury v Rumburku. Délka představení je 50 minut.
Cena představení je 100 Kč (vstupné + doprava – do Rbk děti pojedou
linkovým autobusem, doprava zpět je zajištěna objednaným
autobusem). Zaplaťte, prosím, u pí Baňacké. Svačinku i oběd budou mít
děti ve školce. V tento den dejte svým dětem batoh s pitím
v uzavíratelné lahvi a malou sladkost (sušenku). Do MŠ přiveďte děti
nejpozději do 7:45 hod.!
ZRUŠENO! MŠ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENA! PENÍZE BUDOU
VRÁCENY.
• 13.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 13.11. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.
PŘESUNUTO NA 27.11.2019
• 14.11. – 6. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Po AŠ si nezapomeňte své děti vyzvednout u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov
v 16:30 hod.
• 14.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 15.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 18.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 19.11. – Adventní výtvarná dílna v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této
dopolední akce se zúčastní všichni předškoláci.
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENO!
• 20.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 21.11. – 7. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Po AŠ si nezapomeňte své děti vyzvednout u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov
v 16:30 hod.
• 22.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 25.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 26.11. – Srdečně Vás zveme na výtvarnou dílnu pro rodiče s dětmi s názvem

„Adventní tvoření“ od 16:00 hod. Prosíme maminky o drobné
pohoštění. Co s sebou, bude upřesněno.☺
S SEBOU: LEPÍCÍ PISTOLE, VĚTŠÍ SVÍČKU (ČAJOVÁ ANI ELEKTRONICKÁ
PROSÍM, NE!) A DOBROU NÁLADU
• 27.11. – Sboreček Sluníčko - zkouška.
• 28.11. – Adventní čtení v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této dopolední
akce se zúčastní všichni předškoláci.
• 28.11. – 8. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Po AŠ si nezapomeňte své děti vyzvednout u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov
v 16:30 hod.
• 29.11. – V pátek vystoupí sboreček „Sluníčko“ na náměstí v Jiříkově při
rozsvícení vánočního stromečku. Bližší informace budou upřesněny.
PROSÍME, PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI V 16:45 HOD. PŘED BUDOVU ZÁKLADNÍ
ŠKOLY, KDE NA NĚ BUDE ČAKAT UČITELKA A ODKUD PŮJDEME
VŠICHNI SPOLEČNĚ VE SVĚTÉLKOVÉM PRŮVODU NA NÁMĚSTÍ.
PŘIPRAVTE, PROSÍM, SVÝM DĚTEM NA TOTO VYSTOUPENÍ KOSTÝM
ANDÍLKA (BEZ KŘÍDEL) A DO RUKY SVĚTÝLKO. BLIŽŠÍ INFORMACE U PÍ
ŘEDITELKY.
• dle povětrnostních podmínek – Pouštění draka (obohacení dopoledního
programu při pobytu venku).

• SOLNÁ JESKYNĚ
Vážení rodiče, 21. a 26. listopadu plánujeme pro děti půldenní ozdravný výlet do
solné jeskyně ve Šluknově. 21.11. – třída Motýlků, 26.11. – třída Cvrčků. Cena
výletu by byla cca 20 Kč. Tato akce je stále v řešení a o jejím případném
uskutečnění, vás budeme včas informovat. Děkujeme.
BOHUŽEL, VEŠKERÉ NAŠE VOLNÉ TERMÍNY BYLY JIŽ PLNĚ OBSAZENY. BUDEME
SE SNAŽIT O REALIZACI TÉTO AKCE PO NOVÉM ROCE.
• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC PROSINEC
Vybíráme: 27.11.2019 (6:30 – 14:45 hod.). Úhradu za stravné a školné můžete
platit přes účet, číslo účtu MŠ je: 925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na
účtu vždy do 25. dne v měsíci předem na měsíc následující.

• SBOREČEK SLUNÍČKO
Děti které zpívají v našem sborečku: Víteček Bodlák
Eliška Buriková
Adélka Cinová
Anička Gergelová
Páťa Havel
Vojta Ponert

Laurinka Bučková
Adámek Kessler
Ellinka Hauptmanová
Kryštůfek Jurajda
Matýsek Kolompár
Mareček Ponert

Zkoušky sborečku: 7.11., 8.11., 13.11., 14.11., 15.11., 18.11., 20.11., 22.11.,
25.11., 27.11.

• POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA – STÁLE SE MŮŽETE ZAPOJIT I VY
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali rodičům Janičky Beránkové,
Matýska Kolompára, Péti Hence, Kryštůfka Jurajdy, Vojtíška a Marečka Ponerta
za senzační pomůcky, které zhotovili. Děti jsou jimi nesmírně nadšené. I nadále
budeme rádi, když se i vy zapojíte do výroby nejrůznějších pomůcek pro naše –
vaše děti. Jako inspirace vám může posloužit například Pinterest nebo jen Google
obrázky, ale fantazii se meze nekladou. Děkujeme.
• ŠANON NA PORTFOLIA DĚTÍ
Vážení rodiče, kdo jste ještě nepřinesli…přineste svému dítěti do MŠ nejlépe
pákový (páková mechanika s kovovým přítlakem – dětem se s nimi lépe
manipuluje) pořadač neboli šanon (vhodný je velký – šíře hřbetu 7,5 cm). Těm,
kteří již přinesli, děkujeme.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
OMLOUVÁME SE, ZA DOČASNÝ VÝPADEK FOTOGALERIE. OD 31.10. SI MŮŽETE
PROHLÉDNOUT VEŠKERÉ FOTOGRAFIE Z AKCÍ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2019.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

• UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin budou obě mateřské školy uzavřeny
v době od 23.12.2019 – 1.1.2020.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – PROSINEC 2019
• 2.12. – Dopolední návštěva výstavy betlémů a vánočních
předmětů v budově bývalé spořitelny v Jiříkově.
• 3.12. – „Pekelný den“ v MŠ. Připravte, prosím, dětem na tento den kostým
čerta x čertice. Děkujeme. Pro děti je přichystán zábavný program.
• 4.12. – Mikulášská nadílka v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této
dopolední akce se zúčastní všichni předškoláci, kteří si pro kamarády
seniory připravili krátké vystoupení. Připravte, prosím, dětem na tento
den kostým čerta x čertice x andílka. Bližší informace Vám poskytne pí
učitelka Petrová nebo Hurtigová.
• 5.12. – Mikulášská nadílka. V dopoledních hodinách navštíví naši školku Mikuláš
s andělem a hodným čertem (děti dostanou nadílku od MŠ).
• 5.12. – 9. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Po AŠ si nezapomeňte své děti vyzvednout u velké tělocvičny ZŠ Jiříkov
v 16:30 hod.
• 6.12. – Divadelní představení v MŠ. „Mikulášská pohádka“. Cena tohoto
dopoledního představení je 45 Kč. Zaplaťte, prosím, u pí M. Baňacké.
• 9.12. – 13.12. – Prosíme rodiče, dejte svým dětem do MŠ malou krabičku
vánočního cukroví. Děkujeme.
• 10.12. – Pečení vánočního cukroví (obohacení dopoledního programu).
• 11.12. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.
• 12.12. – 10. lekce aktivní školky (pro přihlášené děti). Dejte svým dětem batoh
s pitím v uzavíratelné lahvi, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Rodiče dětí, které se účastní AŠ, jsou srdečně zváni do velké tělocvičny
na slavnostní ukončení od 15:30 do 16:30 hod.
• 13.12. – Dopolední vánoční nadílka v MŠ. Ježíšek naděluje ve školce
s předstihem, aby to na Štědrý den stihl i k Vám domů☺.

• 13.12.19 – 6.1.20 – Nebudou klidné poobědové činnosti pro předškoláky. Znovu
začnou 6.1.2020. Kdo chce, může si brát své předškoláčky po
obědě domů.
• 16.12. – „Půjdem spolu do Betléma“… v Kutnohorské ulici
(obohacení dopoledního programu při pobytu venku).
• 16.12. – Dopolední vánoční vystoupení sborečku „Sluníčko“ v Domově „Srdce
v dlaních“ ve Filipově a předání vánočních přáníček kamarádům
seniorům.
• 17.12. – Pečení vánočky (obohacení dopoledního programu).
• 17.12. – Společná vánoční besídka (Cvrčkové + Motýlci)
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na vánoční besídku, která se koná ve
středu 18.12.2019 v 16:30 hod. na školní zahradě naší MŠ. Dejte,
prosím, svému dítěti elektronickou svíčku! Děkujeme.
Zastavte se na okamžik a pojďte si společně s námi užít
odpoledne plné pohody a vánoční atmosféry. Těšíme se na Vás.
• 19.12. – Vánoční balónkování v MŠ. Zábavná show pro děti, plná balónků a
vánoční atmosféry. Cena této dopolední akce je 40 Kč. Zaplaťte, prosím,
u pí M. Baňacké.
• 23.12.19 – 1.1.2020 – Bude naše MŠ uzavřena z důvodu vánočních prázdnin.

• PŘEDŠKOLÁCI
Všichni předškoláci si poslední den kdy budou (před vánočními prázdninami)
v MŠ odnesou domů polštářek a deku na vyprání. Znovu přinést 6.1.2020.
Děkujeme.
• FOTOGRAFIE (VÁNOČNÍ SADY) – Již od 2.12.2019 k zakoupení v MŠ.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.

• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC LEDEN
Vybíráme: 17.12.2019 (6:30 – 14:45 hod.). Úhradu za stravné a školné můžete
platit přes účet, číslo účtu MŠ je: 925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na
účtu vždy do 25. dne v měsíci předem na měsíc následující.
• UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN
Vážení rodiče, v době vánočních prázdnin budou obě mateřské školy uzavřeny
v době od 23.12.2019 – 1.1.2020.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.
• JE VAŠE DÍTĚ ČASTO NEMOCNÉ? RODIČE, NECHTE HO OPRAVDU UZDRAVIT!
Jak si tedy poradit, je-li dítě k nemocem náchylnější? Aby se spirála nemocí
neroztočila, je třeba dopřát dětem dostatečnou rekonvalescenci a nepřetěžovat
je v době nemoci ani po ní. Odpočinek by měl trvat minimálně dvakrát déle,
než trvala nemoc. „Pokud jde dítě do školky druhý den po poklesu teplot, není se
co divit, že se nemoci opakují. Potom se rodiče dožadují něčeho na podporu
imunity, což je většinou nesmysl. Více než vitaminové preparáty z lékárny
podpoří dozrávání imunitního systému vyvážená a pestrá strava. Podstatný vliv
má rovněž prostředí, v němž dítě vyrůstá. Více ohroženy jsou děti, které
vyrůstají v kuřáckém prostředí. Zásadní přínos vidí lékaři také v dostatečném
pohybu, aktivitě dětí, častém pobytu venku, dostatečném spánku a
v otužování. Zde ale může být jablko sváru. Stonavé dítě se snaží rodiče chránit,
dítě je pak paradoxně stále choulostivější…A na závěr již několikrát zmíněné
pravidlo: nemocné dítě patří do postele, ne do školky!

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2020.
Kolektiv MŠ.

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – LEDEN 2020
• 6.1. – Dopolední Tříkrálový průvod k Betlému - dramatizace (Tři králové
v kostýmech, předání „darů“ Ježíškovi, společný zpěv koledy „My tři
králové“).
• 6.1. – Dnešním dnem znovu začínají poobědové činnosti pro předškoláky.
Nezapomeňte přinést vypraný polštářek a deku. Děkujeme.
• 7.1. – Zimní půldenní výlet „PO STOPÁCH TŘÍ KRÁLŮ“. Odchod z MŠ po svačině a
návrat do oběda. Dejte, prosím, dětem do batůžku jen malou svačinku
(sušenku) a pití v uzavíratelné lahvi. Nezapomeňte především na vhodné
oblečení!!! K+M+B 2020
• 7.1. – „Dárečkový den“. Každý Cvrček i Motýlek si může přinést do MŠ hračku,
kterou dostal od Ježíška. ☺
• 15.1. – Dopolední výlet za kulturou pro všechny předškoláky. Ve středu s dětmi
navštívíme divadelní představení „VŠUDE DOBŘE, NEJLÍP V AFRICE“
v Domě kultury v Rumburku. Toto představení pro děti připravil dětský
dramatický kroužek “Světlušky na dlani“ při DDM Rbk a DK Střelnice Rbk.
Délka představení je cca 45 minut. Cena představení je 20 Kč.
Zaplaťte, prosím, u pí Baňacké. Svačinku i oběd budou mít
děti ve školce. V tento den dejte svým dětem batoh s pitím
v uzavíratelné lahvi a malou sladkost (sušenku). Do MŠ přiveďte děti
nejpozději do 7:00 hod.!
• 21.1. – Muzikálové představení pro předškoláky.
V úterý s dětmi navštívíme dětský muzikál „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ“ v Domě kultury v Rumburku. Příběh na motivy
Hanse Ch. Andersena s prvky z filmu Ledové království. Děti se tak setkají
s oblíbenými postavičkami. Představení je nabité efekty, choreografií,
písněmi, výpravnými kostýmy a moderní projekcí. Autorkou a režisérkou
je Dana Bartůňková, známá též z pohádky S čerty nejsou žerty (princezna
Angelina). Cena představení je 60 Kč. Zaplaťte, prosím, u pí Baňacké.
Svačinku i oběd budou mít děti ve školce. V tento den dejte svým dětem
batoh s pitím v uzavíratelné lahvi a malou sladkost (sušenku). Do MŠ
přiveďte děti nejpozději do 7:00 hod.!
• 22.1. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.

• 23.1. – V pátek se uskuteční preventivní program pro předškoláky na téma
„ZDRAVÁ VÝŽIVA“ ve spolupráci s PPP Rumburk (Pedagogicko –
psychologická poradna). Program bude probíhat v dopoledních hodinách.
• 29.1. – Zimní výtvarná dílna v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této
dopolední akce se zúčastní pouze předškoláci.

• PŘEDPLAVECKÝ KURZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI
Vážení rodiče, v měsíci únoru (4.2.2019) začíná opět tradiční předplavecký kurz
pro předškoláky v Rumburském bazénu, pod vedením Plavecké školy Delfín.
Rodiče přihlášených dětí mohou již nyní zaplatit částku 500 Kč pí učitelce
Petrové a to do 31.1.2020. Děkujeme.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC ÚNOR
Vybíráme: 27.1.2020 (6:30 – 14:45 hod.). Úhradu za stravné a školné můžete
platit přes účet, číslo účtu MŠ je: 925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na
účtu vždy do 25. dne v měsíci předem na měsíc následující.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.

CO NÁM SNĚHOVÁ NADÍLKA UMOŽNÍ…
PLÁNUJEME A ČEKÁME NA SNÍH…

• ODPOLEDNÍ SÁŇKOVÁNÍ V RÁMCI POOBĚDOVÝCH ČINNOSTÍ - PŘEDŠKOLÁCI
Během zimních měsíců (dle sněhových podmínek) budeme s předškoláky chodit
po obědě (12:45 – 14:00 hod.) sáňkovat a bobovat
na kopec v parku (vedle dětského hřiště). Prosíme, dávejte (dle možností) dětem
do MŠ boby nebo sáně (lyže, lopaty, kluzáky, igelitové pytle a jiné vychytávky,
prosím, ne!). Nezapomeňte na vhodné oblečení a náhradní
oteplováky, rukavice. Mladší děti o sáňkování také nepřijdou. Budou sáňkovat
v dopoledních hodinách na kopečku v zahradě naší MŠ.
• 2. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ „SLUNEČNICE“
Pro všechny děti jsou připraveny zimní OH (v dopoledních hodinách). Děti se
utkají v několika disciplínách (hod sněhovou koulí na sněhuláka, slalom na
bobech, závody ve sjezdu na igelitových pytlích, skok do sněhové peřiny, „psí
spřežení“, závody na „lyžích“). Na děti čeká sladká odměna a samozřejmě
olympijské medaile – datum bude upřesněn (čekáme na sníh)☺.

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – ÚNOR 2020
• 4.2. – 1. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). V den plavání
přiveďte děti do MŠ vždy nejpozději do 7:30 hod.! Dávejte, prosím,
dětem s sebou pouze batůžek a v něm: igelitovou tašku, plavky, osušku a
pití v uzavíratelné lahvi. Nedávejte svým dětem koupací čepice, plavecké
brýle, peníze, svačinu, ani mýdlo. Svačinku i oběd budou mít děti ve
školce. Mýdlo zajistí paní učitelka. Podrobné informace Vám také
poskytne pí učitelka Petrová.
• 5.2. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.
• 7.2. – Srdíčkový den v MŠ – máme se rádi a rozdáváme radost.
Program: Pečení a zdobení lineckých srdíček pro rodiče ♥, předávání
radosti v podobě přání hezkého dne, úsměvu a papírového srdíčka lidem
ve městě. „Jsem putovní srdíčko radosti. Pokud jsem tě potěšilo, předej
mě dál.“ Zapojte se také a udělejte radost svému dítku. Zahrajte si spolu
oblíbenou hru, navštivte společně bazén nebo…vždyť vy nejlépe víte, čím
ho potěšit.☺
• 10.2. – Od 8:00 hod. bude probíhat fotografování! Fotografování tříd (skupinové
foto dětí – cena této fotografie – bude upřesněna).
a předškoláků („ročenky“). Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli
v tento den do školky. V případě nemoci, je možné přivést dítě pouze na
samotné focení. Fotografie předškoláků budou použity na fotodárek,
který děti obdrží při slavnostním rozloučení s MŠ. Nezapomeňte svým
dětem připravit vhodné oblečení. DŮLEŽITÉ!!!
• 11.2. – 2. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). Připravte svým
dětem igelitovou tašku, osušku, plavky a pití v uzavíratelné lahvi. Své děti
přiveďte do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 13.2. – Muzikálové představení pro předškoláky.
Ve čtvrtek s dětmi navštívíme dětský muzikál „MALÝ PRINC “ v Domě
kultury v Rumburku. Muzikál Malý princ z autorské dílny Michaely
Novozámské je inspirován literárním dílem francouzského spisovatele
Antoina de Saint-Exupéryho. Děti by měly dostat malý dárek – dárkovou
kartu, ve které jsou texty a obrázky z knihy “Malý princ“ a speciální kód,
s jehož pomocí si budete moci následně společně poslechnout všechny
písničky z představení po připojení na internet.

Cena představení je 20 Kč,- / 40 Kč,- doplácí MAS ČESKÝ SEVER. Zaplaťte,
prosím, u pí Baňacké. Svačinku i oběd budou mít děti ve školce. V tento
den dejte svým dětem batoh s pitím v uzavíratelné lahvi a malou sladkost
(sušenku nebo ovoce). Do MŠ přiveďte děti nejpozději do 7:00 hod.!
• 14.2. – Dramatizace pohádky (tradiční zimní dramatizace). Předškoláci připravili
pro mladší kamarády v dopoledních hodinách pohádku „O dvanácti
měsíčkách“ na školní zahradě. Na závěr si společně s dvanácti měsíčky
opečeme buřtíky - dejte, prosím, svému dítěti na tento den jednoho
buřtíka (pečivo i kečup zajistí MŠ). Děkujeme.☺
• 17.2. – Obohacení dopoledního programu – společně s dětmi se proměníme
v pekaře a protože masopustní oslavy jsou již v plném proudu, tentokrát
upečeme masopustní koláče.☺
• 18.2. – 3. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). Připravte svým
dětem igelitovou tašku, osušku, plavky a pití v uzavíratelné lahvi. Své děti
přiveďte do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 18.2. – Maškarní dopoledne v Domově „Srdce v dlaních“ ve Filipově. Této akce
se zúčastní děti, které se neúčastní předplaveckého kurzu. Na tento den
připravte svým dětem kostýmy.
• 19.2. – Hudební program pro děti Toulavá kytara v MŠ – v dopoledních
hodinách. Jedná se o hudební program pro mateřské školy, kde základem je
zvuk 12-ti strunné akustické kytary, rytmika a zpěv. Produkce lidových a
dětských písní na dvanáctistrunnou akustickou kytaru je pro většinu dětí nový
zážitek. Délka programu je 45 minut. Součástí programu je i aktivní zapojení
dětí. Cena představení je 50 Kč,- . Zaplaťte, prosím, u pí Baňacké.

• 20.2. – KARNEVAL
Vážení rodiče, mimořádně se nám podařil zajistit interaktivní hudebně –
zábavný pořad “Karneval plný smíchu“. Kombinace humoru, písniček,
tance, soutěží a karnevalového dovádění (podrobnosti na nástěnce).
To vše se uskuteční ve čtvrtek 20.2.2020 v dopoledních hodinách ve velké
tělocvičně ZŠ Jiříkov. Program je určený pouze dětem z MŠ. Cena této
akce je 120 Kč. Zaplaťte, prosím, u pí Baňacké. Na tento den připravte
svým dětem maškarní kostýmy. Děkujeme.
• 21.2. - V pátek se uskuteční preventivní program pro předškoláky na téma
„Nebezpečí kouření“ ve spolupráci s PPP Rumburk (Pedagogicko –
psychologická poradna). Program bude probíhat v dopoledních hodinách.

• OMEZENÍ PROVOZU MŠ !
Vážení rodiče! V době jarních prázdnin 24.2. – 28.2.2020 bude uzavřena budova
ve Filipovské ul. (MŠ „Slunečnice“) z důvodu malování prostor a pro
všechny děti pracujících rodičů bude zajištěn provoz v budově MŠ „Na kopečku“
v Hradecké ulici. Žádáme tímto nepracující rodiče z obou budov MŠ, aby si své
děti nechali během prázdnin doma. Zároveň prosíme, abyste lístečky, které
dostanete na začátku února a do kterých zapíšete, jak budete MŠ potřebovat, co
nejdříve odevzdali řádně vyplněné pí učitelkám. Děkujeme za pochopení.

• UPOZORNĚNÍ !
- Žádáme rodiče, aby v pátek 21.2. kompletně vyklidili přihrádky svých dětí.
- V době jarních prázdnin se předplavecký kurz pro děti neuskuteční.
- V průběhu jarních prázdnin též nebudou poobědové činnosti pro předškoláky.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.
• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC BŘEZEN
Vybíráme: 19.2.2020 (6:30 – 14:45 hod.). Úhradu za stravné a školné můžete
platit přes účet, číslo účtu MŠ je: 925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na
účtu vždy do 25. dne v měsíci předem na měsíc následující.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.

OMEZENÍ
PROVOZU MŠ !
Vážení rodiče! V době jarních prázdnin
24.2. – 28.2.2020 bude uzavřena budova
Ve Filipovské ul. (MŠ „Slunečnice“)
z důvodu malování prostor a pro
všechny děti pracujících rodičů bude
zajištěn provoz v budově MŠ „Na kopečku“
v Hradecké ulici. Žádáme tímto nepracující
rodiče z obou budov MŠ, aby si své
děti nechali během prázdnin doma.
Zároveň prosíme, abyste lístečky, které
dostanete na začátku února a do kterých
zapíšete, jak budete MŠ potřebovat, co
nejdříve odevzdali řádně vyplněné pí
učitelkám. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE MŠ SLUNEČNICE – BŘEZEN 2020
• 3.3. – 4. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). Připravte svým
dětem igelitovou tašku, osušku, plavky a pití v uzavíratelné lahvi. Své děti
přiveďte do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 3.3. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – ml. děti.
• 4.3. – Dopolední návštěva Městské knihovny v Jiříkově – předškoláci.
• 5.3. – Od 8:00 hod. bude probíhat fotografování! Fotografování tříd (skupinové
foto dětí – cena této fotografie – bude upřesněna).
a předškoláků („ročenky“). Žádáme rodiče, aby své dítě přivedli
v tento den do školky. V případě nemoci, je možné přivést dítě pouze na
samotné focení. Fotografie předškoláků budou použity na fotodárek,
který děti obdrží při slavnostním rozloučení s MŠ. Nezapomeňte svým
dětem připravit vhodné oblečení. DŮLEŽITÉ!!!
• 6.3. – Obohacení dopoledního programu. V rámci téma „Kniha je náš kamarád“
upečeme s dětmi veselá písmenka ☺ (práce s knihou - pečení podle
receptu, druhy knih - dětská kuchařka, březen – měsíc knihy).
• 10.3. – Beseda pro rodiče předškoláků od 16:30 hod. Na této besedě se dozvíte
od Mgr. Sladké, učitelky ZŠ, bližší informace o zápisu do 1. třídy i o tom,
co by měl takový předškolák zvládat. Budete mít také možnost se poradit
o případném odkladu školní docházky a jeho podmínkách. Nezáleží na
tom, do které školy chcete své dítě dát nebo zda byl vašemu dítěti
odklad školní docházky již doporučen.
Tato beseda se koná v MŠ „Na kopečku“ v Hradecké ulici.
• 10.3. – 5. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). Připravte svým
dětem igelitovou tašku, osušku, plavky a pití v uzavíratelné lahvi. Své děti
přiveďte do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 11.3. – Dopolední vystoupení vybraných dětí k MDŽ v Domově „Srdce v dlaních“
ve Filipově a předání vyrobených dárečků kamarádům seniorům. Bližší
informace Vám poskytne paní učitelka Petrová.
• 12.3. – Návštěva Městské knihovny v Rumburku (po obědě) – předškoláci (pro
děti je připravený program). Dejte svým dětem batůžky s pitím
v uzavíratelné lahvi a malou sladkost (sušenku). Návrat do MŠ je

plánovaný do 14:45 hod. Bližší informace Vám poskytne pí učitelka
Petrová.
• 16.3. - 17.3. – Vážení rodiče! Dejte, prosím, svému dítěti 1-2 kousky zeleniny
různého druhu na přípravu pohoštění (jednohubky, zeleninový
salát) pro tatínky. Děti připraví pohoštění úplně samy. Děkujeme.
• 17.3. – 6. lekce předplaveckého kurzu (pro přihlášené děti). Připravte svým
dětem igelitovou tašku, osušku, plavky a pití v uzavíratelné lahvi. Své děti
přiveďte do MŠ nejpozději do 7:30 hod.!
• 17.3. – „Až se taťka z práce vrátí, tak zavolám: “Ahoj tati“. Budeme mít na práci
dělat samou legraci!“ Zveme všechny řádné, neřádné i mimořádné
tatínky na „Hravé odpoledne s taťkou“ od 16:00 hod. Pojďte si do školky
zadovádět společně s vašimi dětmi. Postavit hrad z kostek, vláčkodráhu,
autodráhu nebo domeček z Lega. Čeká na Vás pohoštění, které připravili
naši předškoláci…☺, tvoření pro chlapy - soutěže o medaile, fotokoutek a
další…především spousta legrace. Těšíme se na Vás! Bez maminek!
(Dodatečný dárek pro maminky k MDŽ – volné odpoledne☺).
• 25.3. – Obohacení odpoledního programu – tentokrát se předškoláci promění
v kuchaře a k odpolední svačince si připraví úplně sami „zemlbábu do
kapsy“ (sladké jablečné tousty s marmeládou, čokoládou, skořicí,
rozinkami – dle chuti).☺
• 26.3. – Jarní půldenní výlet do okolí (směr rybník „Duhák“) pro všechny děti.
Pozorování jarní přírody – první jarní květiny - krásy našeho města –
zvířata. V tento den dejte svým dětem pevný batoh s pitím v uzavíratelné
lahvi, malou sladkost a ovoce. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv.
Svačinku i oběd budou mít děti v MŠ.

• PLÁNUJEME: Sladký výlet do čokoládovny Mana v Krásné Lípě – podrobnosti
budou upřesněny ná nástěnkách v MŠ.
• INFORMACE PRO RODIČE CVRČKŮ
Vážení rodiče. Prosíme, pokud má vaše dítě v šatně košíček na oblečení, pořiďte
takový, který se bude vejít do spodní přihrádky. Děkujeme za pochopení.
• DŮLEŽITÁ JE PREVENCE
Vážení rodiče! V rámci prevence prosíme, kontrolujte svým dětem pravidelně
hlavy, abychom předcházeli výskytu vší a jejich přenosu v MŠ. Děkujeme.

• PAPÍROVÉ KAPESNÍKY
Prosíme rodiče, aby každý měsíc přinesli do MŠ papírové kapesníky (v balíčcích
nebo krabičce). Děkujeme.
• WEBOVÉ STRÁNKY MŠ
Navštivte naše webové stránky www.msjirikov.cz a prohlédněte si
fotografie Vašich dětí. ☺
• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ NA MĚSÍC DUBEN
Vybíráme: 26.3.2020 (6:30 – 14:45 hod.). Úhradu za stravné a školné můžete
platit přes účet, číslo účtu MŠ je: 925781339/0800 VS 9, úhrada musí být na
účtu vždy do 25. dne v měsíci předem na měsíc následující.
• SLEDUJTE POZORNĚ NÁSTĚNKY
Vážení rodiče, ne všechny aktuální informace naleznete na našich webových
stránkách nebo v měsíčním přehledu akcí. Je důležité sledovat nástěnky v
jednotlivých třídách (šatnách). Podrobné informace Vám také poskytnou učitelky
naší MŠ. Na případné změny termínů konaných akcí (změna programu
vyhrazena), budete včas upozorněni na nástěnce v MŠ. Děkujeme.
• UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Vážení rodiče, na měsíc duben plánujeme pro předškoláky celodenní výlet do
Hopsária v Děčíně – v rámci dopravní výchovy. Jelikož pojedeme vlakem přes
Německo, je tedy podmínkou, aby Vaše dítě mělo platný občanský průkaz nebo
cestovní pas. Pokud budete mít zájem, aby se Vaše dítě připravovaného výletu
zúčastnilo, zajistěte mu včas potřebné doklady.

BŘEZEN

MĚSÍC KNIHY

OD 11.3.2020 JSOU VŠECHNY AKCE
Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ ZRUŠENY!
OD 20.3.2020 MŠ UZAVŘENA – COVID 19.

