
Akce na II. Pololetí 2018/2019

datum akce pro koho poznámky

Únor

1.2. pololetní prázdniny všechny třídy přihlášené děti

bude upřesněno Masopustní karneval všechny třídy masky

bude upřesněno Putování na sever D vycházka s mapou a kompasem

11.-15.2. Jarní prázdniny všechny třídy přihlášené děti

26.2. Doktor Honza aneb něco o 

zdravém papání (variace na 

všechny třídy Divadélko na koleně

Březen

celý měsíc Měsíc knihy C čtení dětem rodiči, prarodiči

bude upřesněno Vítání jara D rej skřítků, víl a broučků (masky s 

sebou)

bude upřesněno Návštěva knihovny B,C, D

celý měsíc Moje oblíbená kniha D děti si mohou přinést oblíbenou 

knihu z domova

bude upřesněno Návštěva 1. tříd předškoláci

19.3. Na návštěvě v Broučkově 

(hudební pohádka o 

všechny třídy Divadélko Koloběžka

Duben

3. a 4.4. Zápisy do 1. tříd předškoláci

bude upřesněno Hledání velikonočních vajíček D vycházka s plněním úkolů

bude upřesněno Velikonoční dílničky C pro rodiče s dětmi

9.4. Zvířátka do školky všechny třídy Spolek Fištrón

17.4. Pěnkavův Dvůr A, D celodenní výlet

18.-19.duben Velikonoční prázdniny všechny třídy

bude upřesněno Návštěva OU Jarov A, B, D Poznáváme řemesla

30.4. O lišce (veselá pohádka o 

zvířátkách)                                                                                                        

všechny třídy Loutkové divadlo Aleše Bílka 

Vysmáto

bude upřesněno Čarodějnický rej všechny třídy

Květen



6.-7.5. Zápisy do MŠ

bude upřesněno besídka ke dni matek a otců B

bude upřesněno Návštěva OU Jarov C Poznáváme řemesla

bude upřesněno Poznáváme zahradnictví D návštěva zahradnictví

bude upřesněno školková olympiáda všechny třídy

bude upřesněno Meziškolková olympiáda předškoláci

bude upřesněno Fotbalový turnaj - FC Viktoria předškoláci

bude upřesněno Parukářka- za zvířátky A

bude upřesněno Procházka na Vítkov A

14.5. Kouzelné divadlo - 

interaktivní přdstavení

všechny třídy Kouzelné divadlo Jakuba Bílka

29.5. Staré Hrady B, C celodenní výlet

Červen

bude upřesněno výlet do ZOO B

bude upřesněno Pro tatínka k svátku C

bude upřesněno Co se děje v noci ve školce C rozloučení s předškoláky

bude upřesněno Rozloučení s předškoláky všechny třídy

bude upřesněno Indiánské odpoledne všechny třídy

bude upřesněno Botanická zahrada Pod TáboremA

29.červen -1.září Hlavní prázdniny všechny třídy

2. září 2019 Začátek šk. roku všechny třídy


