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CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI?
3.12. Vyšetření zraku Prima Vizus - zapsané děti
4.12. Den vykrajovátek – pečení cukroví
5. 12. Mikulášská nadílka
18.12. Vánoční posezení s rodiči ve třídách – společné zdobení stromku
20.12. Vánoční nadílka na třídách
20.12. Vyhlášení soutěže „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“
od 10 hodin na náměstí
23.12. - 31.12. MŠ uzavřena

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK
3.-4.12.19 Pavla Mašková a Jana Kovářová – Konference začínající učitel
5.12. Veronika Gerlichová - Efektivní spolupráce mezi učitelem,
asistentem pedagoga a rodinou
10.12. Pavla Mašková a Jana Kovářová - Uvádějící učitel
11.12. Kateřina Hanychová – Syndrom vyhoření, týmová spolupráce a
řešení problémů
12.12. Jana Kovářová - Systemické vedení týmů
13.12. Dorota Vostrá - ZČU FPE Učitelství pro MŠ
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Úkol na měsíc prosinec
Dokresli ozdoby na vánoční stromeček a vybarvi jej.

Jméno:............................................................Třída:...............................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 20.12.
Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

