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CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU?
9.10. Třídní schůzka u Pejsků od 15:15
10.10.Třídní schůzka u Kočiček od 15:15
15.10. Zajíci a Medvědi – „Krejčík Honza – škola hrou na druhou“
zábavný program v KC (50/ dítě – hrazeno z prostředků RR)
16.10. Dýňobraní – viz plakát v šatnách
22.10. Čas pro rodiče – Code Week – Jak na informační technologie –
beseda na téma ICT u předškoláků a robotická dílnička pro
rodiče i děti 15-18 – plakát vytvoří a dodá Radka
28.10. státní svátek, MŠ uzavřena
29.10. a 30.10. školní podzimní prázdniny – prosíme,
informujte třídní učitelky o docházce Vašich dětí nejpozději
do 18.10.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK
1., 8., 15., 22., 29.10. Veronika Gerlichová - Předškolní
a mimoškolní pedagogika
4.10. Dorota Vostrá - ZČU FPE Učitelství pro MŠ
4.10. a 17.10. Pavla Mašková - Uvádějící učitel
10.-11.10. Radka Bradáčová - Národní konference eTwinning a Erasmus+
23.10. Dorota Vostrá - Vzdělávací program Les ve škole
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Milí rodiče, každý měsíc se v této rubrice dozvíte, co se děje v jednotlivých
třídách. Nahlédnete do pomyslného okénka, abyste zjistili, jakému tématu se
děti věnují, co společně prožívají nebo kterým činnostem se věnují.
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Úkol na měsíc říjen
Je podzim a na jabloních dozrávají jablíčka.
Vybarvi jablka tak, aby bylo 1 žluté, 1 zelené a 2 červené.

Jméno:............................................................Třída:...............................
Hotové obrázky nezapomeňte vhodit do schránky Kvítku ve vestibulu školy do 31.10.
Na všechny Šikulky čeká malá odměna.

