Zvoneček
Milí rodiče, přátelé mateřské školy,
nadešel čas adventní.
Je to čas klidu, čas
který trávíme se svými
nejbližšími, čas setkání, ale také čas plný
vzpomínek, ve kterých
se vracíme do minulosti
a hodnotíme uplynulý
rok.
V mateřské škole došlo
v letošním roce ke
změnám personálním i
provozním. Začátky a
změny jsou náročné
pro každého. Ale věřím,
že to hlavní zůstává
stále stejné jako v minulosti.
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Vánoční pečení s rodiči
Letošní vánoční pečení se těšilo
velké účasti rodičů, za to jsme
moc rádi. Děkujeme všem zúčastněným, cukroví dětem zpříjemňuje předvánoční chvíle
strávené ve školce a navozuje
tu pravou atmosféru blížících
se Vánoc.

Vánoční výlet

V úterý 3. 12. 2019 jsme se s dětmi vydali na výlet do Jindřichova Hradce, kde jsme společně strávili celé dopoledne. Nejdříve jsme navštívili Krýzovy jesličky, ze kterých byly děti i dospělí v úžasu.
Také jsme se podívali na výstavu nejrůznějších betlémů. Úkolem výstavy bylo najít v každém betlémě Ježíška. Dále se předškolní děti odebraly zdobit stromeček do Muzea fotografií. Po společném tvoření nám byla odměnou návštěva Floriána, kde jsme shlédli slaměný betlém a užili si pobyt
v perníkové chaloupce, smlsli si na vanilkové zmrzlině a užili si podívanou u zpívající fontány.
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Zvoneček

Adventní trhy v Kunžaku

V letošním roce jsme poprvé ve
spolupráci se ZŠ SNW , Svazem žen a SDH Kunžak uspořádali první adventní trhy v
Kunžaku.
Společně s dětmi jsme připravovali výrobky z různým materiálů k prodeji. Děti vystoupily s
pásmem písniček a básniček,
které nám všem navodily tu pravou vánoční atmosféru.
MŠ Kunžak peníze z prodeje
výrobků věnovala organizaci
Zdravotní klaun.
Všem, kteří se jakoukoliv formou podíleli a přiložili pomocnou
ruku při organizaci adventních trhů ze srdce
DĚKUJI!

Mikuláš a čerti
V dnešní době je opravdu těžké
sehnat „opravdového“ Mikuláše,
slušné čerty a milé anděly.
Proto si velice si vážíme, že máme možnost se obrátit na pana
Jahodu a studenty ze SOS z J.
Hradce.
Velice všem děkujeme.
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Třída Zeleňásků

Zvoneček

Radostné vánoční tvoření s MAP
Přijali jsme nabídku z projektu MAP na enviromentální tvořivou dílnu pro děti. Při tematicky laděných
tvořivých dílnách se děti
aktivně naučí využívat přírodu s kombinací se spotřebním materiálem, který
v běžném životě vyhazují.
Učí se dávat věcem druhou
šanci, nezatěžovat přírodu
a přitom vyrobit krásné
doplňky, které rozzáří nejednu domácnost.
Veškeré podklady pro tvořivé dílny připravují mentálně handicapovaní lidé.

V tomto školním roce jsme zapojeni
do projektů:
Ekoškola
Mrkvička
Rodiče Vítáni
Zkus to zdravě
Zdravá školní jídelna
V letošním a příštím školním roce je vzdělávání v
MŠ Kunžak spolufinancováno z Operačního programu
Evropské unie.

Návštěva kamarádů z první třídy
Jak čas letí poznáme nejlépe na
dětech. Jsme velice rádi, že
každoročně před vánočními
svátky nás navštíví kamarádi z
první třídy. Setkání je to vždy
veselé a moc milé. Společně si

zazpíváme koledy a pak hurá
zpátky „do dětství“ .
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Třída Modrásků
Motto: „Dívejte se na svět dětskýma očima“

Třída Žluťásků
...dětská tvořivost je bezbřehá, hravá a krásná. Pozorovat ji, je dar.

Mateřská škola Kunžak
Sportovní 445
Kunžak 378 62
ms-kunzak@seznam.cz
Zaměstnanci:

Veronika Dobešová—ředitelka
Vladislava Hansalanderová—učitelka, zástupkyně ředitelky
Nela Sobková—asistent pedagoga, učitelka ped. překryvy
Bc. Marie Straková—učitelka
Lucie Bergmannová—učitelka
Emilie Kolaříková—učitelka
Daniela Adamcová—školní asistent
Blanka Kopřivová—kuchařka
Jaroslava Drobilová—uklízečka, pomocná kuchařka
Věrka Šárová—uklízečka
Marta Hájková—účetní

Co nás čeká...
Od 23.12.2019 do 3.1. 2020
bude mateřská škola uzavřena-vánoční prázdniny.
Od 16.1.2020 začínáme bruslit. V únoru nás čeká návštěva knihovny v JH. Opět se
zapojíme do dopravní výuky v
DDM v JH. A mnoho dalšího.
Všechny potřebné aktuální
informace naleznete také na
stránkách mateřské školy
www.mskunzak.cz

Srdečně zveme všechny rodiče,
prarodiče a přátele mateřské školy na tradiční
vánoční zpívání do MŠ.
DNE 19.12.2019
V 17:00 HOD
Občerstvení zajištěno!

Pro děti má láska
jen
tři písmena Č-A-S.
Vánoční svátky plné
pohody, lásky, klidu a
v novém roce hodně
zdraví a radosti.
Přejí děti a zaměstnanci
MŠ Kunžak

