Akce pro děti
ve školním roce 2018/2019
I. pololetí
20.9.2018

9.30 v MŠ všichni

Focení na tabla tříd

13.9.2018
1.10 2018
4.10.2018
11.10.2018
29.10. a 30.10. 2018
7.11.2018
15.11.2018
20.11.2018
29.11.2018
4.12.2018
5.12.2018
13.12.2018
22.12.18 – 2.1.2019

16:00 v Zelené třídě
dle rozvrhu.
8:00 předškoláci
9:30 všichni z MŠ
Podzimní prázdniny
10:00 Všichni
15.30 ve třídách MŠ
9:15 všichni v MŠ
Perníkový den -dopoledne
10:00 Čertovský den v MŠ
10:00 Stromek u Pošty
15:30 ve třídách
Vánoční prázdniny

Třídní schůzka- hlasování a vybírání příspěvku klubu rodičů
Začátek kroužků v MŠ
EKO vycházka – bosá stezka, les
Divadlo koráb- Sněhurka
Provoz MŠ omezen, podle počtu dětí.
Focení kalendář hvězdy, sourozenci vítáni
Podzimní dílna v jednotlivých třídách + lampionový průvod
Červená Karkulka – hudební pohádka
Pečení a zdobení perníků na třídách
Nadílka- děti v oblečení čerta, anděla, Mikuláše
Rozsvěcení stromečku s panem starostou – všechny třídy
Vánoční nadílka s besídkou pro rodiče a známé
Škola uzavřena

17.1.2019
leden 2019
1.2.2019

10:00 pohádka v MŠ
Třídy postupně
Pololetní prázdniny

Loutková pohádka- Sandra Rýdlová
Návštěva místní knihovny
Provoz MŠ omezen dle počtu dětí

Leden 2019

Společná akce pro děti a rodiče

Sněhulák- vyrob si svého sněhuláka ( materiál libovolný) soutěž- ocenění
nejlepších výrobků

II. pololetí
11.2.2019 – 15.2.2019 Jarní prázdniny

Provoz MŠ omezený dle počtu dětí.

?
Únor 2019
20.2.2019

14:45 – 16:15 v hale MŠ
Přihlášené děti
10:30 ve třídách MŠ

Vybíraní peněz Klubu rodičů na II. pololetí 750,Plavání v ZŠ Labská 10 pondělků
Karneval s divadlem Koráb – pohádkový den

13.3.2019
?

10:00 Divadlo v MŠ
10:00 v MŠ třídy postupně

Babička Chrota vypráví
Focení dětí

5.4.2018
18.4 a 19.4.2019
30.4.2019 ??
Květen .2019
?

9:30v MŠ - všichni
15:30 ve třídách
Velikonoční prázdniny
16:30 odpoledne celá MŠ na zahradě
8:30 – 14:00 celá MŠ
10:00 všichni postupně na zahradě

Kouzelník Jiříček- kouzlení s Harry Potterem
Velikonoční dílna - výroba??
Provoz MŠ omezený dle počtu dětí.
Čarodějnice soutěže a táborák
Výlet do ??
Focení dětí na foto třídy s učitelkou.

31.5.2019
13.6.2019

na školní zahradě 10:00 – 12:00
15:30 sál na Svážné

17.6.- 21.6.2019

10:00- 11:00 postupně ve třídách a na
zahradě
Program od 13 hodin- přespání
předškoláků v MŠ
16:00 v zelené třídě
1 den dle počasí dopoledne zahrada
MŠ

Pouť oslava MDD - soutěže
Školní akademie- vystoupení předškoláků všech tříd a pasování na školáky,
divadlo Kamarádi
Adaptační týden-seznamování nových malých dětí a rodičů s mateřskou školou

Červen 2019
?.6.2019
24.6.- 28.6.2019

Překvapení, návrat do MŠ pak oheň, špekáčky noční stezka školkou a noc v MŠ
Třídní schůzka nových rodičů ( přijatých do MŠ od září 2019)
Piknik pro děti- den s brýlemi

