Pozdrav od paní učitelky Ivety.
Milé Sovičky, moc na Vás myslím
a říkám si, copak asi děláte? Zatím
vím o tom, že se k plnění našich
zábavných úkolů přidal Vašík,
František, Štěpánek, Terezka
Isabellka. Možná Vás je víc. Zkuste se nám ozvat. Rodiče Vám
s tím určitě pomohou. Já mám jednu dobrou zprávu
pro předškoláky. Už se Vám vyrábí stužky, které dostanete
před odchodem do 1. třídy. Až je budu mít ve školce, tak Vám
pošlu jejich fotku. Určitě se Vám budou líbit. Těším se na Vás!

Terezka pozdravuje všechny paní učitelky i děti.
Moc se jí stýská. Posílá fotografie hotových úkolů za první
týden.
Také my Terezku zdravíme a chválíme ji. Těšíme se
na to, až se sejdeme a její práce si prohlédneme. Určitě si dává moc
záležet a dává si samá veselá srdíčka.

Další Sovička, která pilně plní úkoly je Miriamka. Moc ji za to
chválíme a těšíme se na setkání ve školce.
Posílá nám tento vzkaz:
„Dobrý

den paní učitelko (y),
už se moc těším do školky a
na velký karneval. Moc vás
mám ráda. Stýská se mi
po paní učitelce i po školce a
kamarádech.“
Miriamka

Také Isabellka se k nám přidala. Posílá nám tento
vzkaz:
„Bella zdraví všechny děti, paní učitelku Ivetu a tetu Jitku.
Úkoly plním, už se těším na nové. Všem mávám 😘“

Isabellko, vidím, že
se moc snažíš
a úkoly máš hezky
vypracované.
Příští týden
budou samé velikonoční
úkoly. Už je pro vás
připravujeme.
Také Ti máváme.

A máme tady také pozdrav od Majdy pro paní učitelky
a Sovičky.
„Majda také plní domácí
úkoly, posíláme fotku, kde
má hotové úkoly
z minulého týdne.
Už pracuje na nových
zadáních.
Chybí jí školka a
kamarádi, když je hezky,
hraje si venku. Doma chce
hrát hry, tak střídáme
různé druhy her.
Mějte se všichni hezky a
hlavně ať jste v pořádku a
zdraví. “

Děkujeme Majdičce za pozdrav a moc ji chválíme
za to, jak pilně plní úkoly. Těšíme se, až se sejdeme
ve školce a ty nám je přineseš ukázat. Určitě dostaneš
pochvalu, jako ostatní šikulky.

Přišel nám také pozdrav od Zoe. I ona se k nám přidala a plní úkoly.
Zaslouží si velikou pochvalu. Poslala nám fotku, kdy se sestřičkou
mají roušku a moc jim to sluší. Každý z nás má doma určitě nějakou
roušku a to je správně. Musíme se všichni chránit před tím virem,
aby nám neublížil a mohli jsme se zase sejít všichni ve školce.
Moc se na to těšíme!

Začal nám duben a postupně se k nám přidávají další kamarádi.
Dnes tady máme pozdrav od Šimonka.
"Děkujeme za prima zábavu na dlouhou chvíli.
Šimonek je rád, že se mohl taky jako jeho
sourozenci, zapojit do plnění "školních" úkolů.
Těší se na paní učitelky, na tetu Jitku,
na kamarády, na karneval....škoda jen, že
plavání asi již nebude. Nevadí, hlavně že
školka bude
Moc všechny pozdravuje
Šíma Č.“

Šimonku, máme radost z toho, jak hezky plníš úkoly.
I pexeso máš pěkně vyrobené. Jsi šikulka. Také Tě moc
zdravíme a těšíme se na setkání ve školce!

