Nahlédnutí do naší mateřské školy.
Nový školní rok 2013/2014 v naší mateřské škole jsme zahájili s 18 dětmi ve věku 2,5 – 6 let; z toho je 6
budoucích školáčků, 4 děti jsou ve věku 4-5 let a 8 dětí ve věku 2,5-4 roky.
Do naší školky přicházejí nejen děti místní, ale také několik dětí ze sousedních obcí; z Otročína , Brtě a
Sedla. Před letními prázdninami se s námi rozloučili a do 1. třídy odešli: Sofinka Buksová, Karolínka
Vlčková , Štěpánek Běťák, Kubík Čadek, Zdenda Fáber, Kubík Sivák a Míla Walter.
Den ve školce je opravdu pestrý a činorodý; děti mají možnost velkého výběru her a různých
vzdělávacích činností, při kterých si mohou vybírat ze široké nabídky nových moderních hraček a
didaktických pomůcek.
Velký důraz klademe na zdravý pohybový rozvoj dětí. V tomto směru mají holčičky a kluci možnost
využívat spoustu různého tělovýchovného náčiní a nářadí. Mezi jejich nejoblíbenější patří skluzavky,
skákací míče, trampolínka, odrážedla, chůdy, kruhy, míče apod., ale v neposlední řadě všechny děti přímo
milují relaxační bazének s míčky. V souvislosti s rozšiřováním nabídky pohybového vyžití dětí je také
doplňováno vybavení naší školní zahrady.V letošním roce přibyl ke stávajícím průlezkám, skluzavce,
houpačce, pískovišti a houpadlům na pružině i nový kolotoč.
Z akcí pořádaných pro děti lze např. zmínit pravidelné měsíční návštěvy divadelního představení ( někdy
i častější a někdy i přímo v divadle), různé výlety za kulturními i přírodními památkami, exkurze a
návštěvy různých podniků a zařízení apod. Poslední takovouto akcí byla návštěva dětského pohybového
centra „Lvíček“ v Plzni, které nás všechny přímo nadchlo a rozhodně se tam ještě jednou chceme vrátit a
všem rodičům s malými dětmi jeho návštěvu určitě doporučujeme.
Děti připravují různá vystoupení pro rodiče a veřejnost. V blízké době se s Vámi těšíme, a tímto Vás
všechny i srdečně zveme, na shledání při vánočním koncertě v kostele a na setkání s našimi seniory na
městském úřadě.
Pokud máte chuť a zájem, podívejte se na internetové stránky našeho města: www.krasneudoli.cz , kde
v oddíle „Mateřská škola“ najdete fotodokumentaci z akcí školky.
Příjemnou novinkou pro rodiče našich dětí je, že od září letošního roku neplatí ve školce žádný poplatek
na úhradu neinvestičních nákladů školy, tzv.“ školné“, ale pouze poplatek za stravování dítěte.
Rádi bychom také využili této příležitosti, abychom poděkovali Vám, spoluobčanům a rodičům, za
spolupráci při sběru druhotných surovin. Peníze, které jsme získali prodejem tohoto odpadového
materiálu, byly použity na nákup hraček a pomůcek pro děti z naší školky.
A závěrem ještě jedno poděkování, které patří zastupitelům města, rodičům a všem přátelům mateřské
školy. Děkujeme za dosavadní všestrannou podporu a spolupráci a všem Vám přejeme klidný a pohodový
závěr roku, příjemně strávené vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku.
Za MŠ: Věra Čermáková a Bc. Katarína Petrželková
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Sběr druhotných surovin pro MŠ
I v letošním školním roce probíhá ve spolupráci města s firmou AVE CZ sběrné suroviny, a.s. sběr
druhotných surovin pro Mateřskou školu Krásné Údolí.
Období:

listopad 2013 až květen 2014

Suroviny:

starý novinový papír, kartony, barevné časopisy
a víčka z PET lahví v igelitových sáčcích

Shromaždiště:

bývalá radnice čp.1 – ponechávejte vedle schodiště

Termíny:

nejlépe pondělí až čtvrtek + pátek dopoledne

Cíl:

utržené peníze budou použity pro potřeby naší školky
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