
Akce pro děti  
ve školním roce 2021/2022 
 
I. pololetí    
14.9.2021 10:00 v MŠ všichni Focení na tabla tříd 
23.9.2021 16:00 v Zelené třídě Třídní schůzka, informace, diskuze a hlasování a vybírání příspěvku 

klubu rodičů  
5.10.2021 10.50 Žlutá třída všichni Pohádka Zvířátka a loupežníci 
Začátek října dle rozvrhu agentury kroužky Pokud se přihlásí dostatečný počet dětí, přihlašování na internetu přímo 

agentuře, informace jsou na rodičovské nástěnce. 
22.10.2021 9:00 Předškoláci Hlídka-středisko environmentální výchovy- program „Veverka 

Zrzečka“ 
27.10. a 29.10. 2021 Podzimní prázdniny Provoz MŠ omezen, podle počtu dětí. 
3 a 4.11.2021 třídy postupně Bubnování- program Afrika 
9.11.2021 10:00 všichni Focení sada Vánoce- sourozenci vítáni, sada s hrnkem 
11.11.2021 15.30 ve třídách MŠ Podzimní dílna v jednotlivých třídách lampionky +  průvod venku 
25.11.2021 Perníkový den –dopoledne  Pečení a zdobení perníků na třídách 
2.12.2021 10:00  Čertovský den všechny 

děti 
„Vánočníček“, divadlo spojené s mikulášskou nadílkou 

3.12.2021 10:00 ?? Rozsvěcení Vánočního stromečku UMČ, s panem starostou. 
16.12.2021 15:30 ve třídách  Besídka pro rodiče, prarodiče - Vánoční nadílka v MŠ 
23.12.21 – 2.1.2022 Vánoční prázdniny Škola uzavřena. 
6.1.2022 10:00 ve žluté všichni  Divadlo Kuk a Cuk, pro všechny děti 
?? Třídy postupně Návštěva knihovny s programem 
   



II. pololetí   

4.2.2022  Pololetní prázdniny Provoz MŠ omezen dle počtu dětí 
10.2.2022 Od rána celá MŠ všichni 

v 10:45 
 Karneval- program herců z divadla Kejkle. 

24.2.2022 10 :00 Focení na svátek matek V červené třídě 
7.3.2022 – 
11.3.2022 

Jarní prázdniny Provoz MŠ omezený dle počtu dětí. 

16.3.2022 9:00 ve žluté třídě všichni Kouzlení se zvířátky 
11.4.2022 dvě třídy postupně Velikonoční dílna s tvořením, Domeček- Linka 
12.2.2022 dvě třídy postupně  
28.4.2022 16:30 hodin rodiče i děti Čarodějnice na školní zahradě-  odpoledne táborák 
? Květen  10:00 všichni postupně na 

zahradě 
 Focení dětí na foto třídy s učitelkou. 

18.5.2022 Celý den- všechny děti Výlet parníkem, brněnská přehrada 
1.6.2022 na školní zahradě 10:00 – 

12:00 
Pouť oslava MDD – soutěže pro děti. 

9.6.2022 15:30 v sále na Svážné, 
všichni 

Školní akademie- vystoupení předškoláků všech tříd a pasování na 
školáky divadelní představení.  

23.6.2022 Spaní školáků v MŠ, od 13 
hodin 

 Překvapení, návrat do MŠ pak oheň, špekáčky, noční stezka školkou a 
noc v MŠ. 

  15:00 v zelené třídě  Třídní schůzka nových rodičů (přijatých do MŠ od září 2021). 
27.6.-30.6. ?  Jedno dopoledne na zahradě 

MŠ- počasí 
Piknik pro děti- den s brýlemi. 

   
 


