
 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

MOTÝLEK 

Ústí nad Labem 

Keplerova 782/ 26,   

                                       příspěvková organizace 
 

ZPRAVODAJ 
Motto: „Školka jako místo společného růstu 
a setkávání” 
Naše vize: „Spokojený rodič a dítě připravené do 
další životní etapy“ 

 
 

 

 
O čem si budeme ve školce povídat: 

V měsíci listopadu nás čeká téma: Mikuláš, 
Advent (vánoční zvyky a tradice) 

- seznámíme se s vánočními tradicemi, které 
se u nás dodržují 

- budeme si povídat o postavách Mikuláše, 
čerta a anděla 

- společně prožijeme Čertovský rej v 
maskách 

- budeme si povídat o Vánocích, seznámíme 
děti s Betlémem a Ježíškem 

- poslechneme si a zazpíváme si tradiční 
vánoční koledy a písně 

- společně oslavíme Vánoce při akci Vánoční 
hvězdička 

Vánoční stromeček 

Vánoční stromeček 
 v pokoji stojí, 
děti ho po roce  
svátečně strojí. 

Nahoru hvězdičku,  
doprostřed andílka 
dolů jen maličko,  

tam bude nadílka. 

 

 

Akce: 

● Čertovský rej 3.12. 
● Vánoční jarmark 14. - 15.12.2021 
● Vánoční hvězdička 16.12.2021 

 



 

Recept na jednoduché medové perníčky 

Budeme potřebovat:  

- 500 g špaldové mouky 
- 200 g másla 
- 120 g medu 
- 2 vejce 
- 2 lžičky kakaa 
- 3 lžičky perníkového koření 
- 1 lžička jedlé sody 

Délka a teplota pečení: 

- 170 °C 
- 8 minut 

 

 

Postup: 

Máslo rozehřejeme a všechny ingredience 
smícháme dohromady. Vypracujeme měkké 
vláčné těsto. Rozválíme jej na tenký plát, 
vykrájíme tvary a položíme na vymazaný 
plech nebo použijeme pečící papír. Pečeme v 
předehřáté troubě na určené stupně a čas. 
Hotové perníčky můžeme potřít rozšlehaným 
bílkem, aby se perníčky hezky leskly. Další 
den si můžeme parníčky ozdobit cukrovou 
polevou. Mňam!! 

 

Za repcept děkujeme mamince ze ŽLutého 
motýlku, která s námi sdílela recept v třídní 
kuchařce.  

 

Každá třída má svou kuchařku, kam také 
můžete psát tipy na zdravé a jednoduché 
pokrmy pro děti, které bychom si i mohli 
společně s dětmi na třídě uvařit nebo upéct. 

 

 
 

Vánoční nálada do domu se 
vkrádá, 

štěstí a lásku do srdcí vkládá. 

Ať vás vždy provází na každém 
kroku, 

přes krásné Vánoce i během 
roku. 

 
Přeje paní ředitelka s celým kolektivem MŠ. 

 

 


