
Školní rok 2019 – 2020

Akce, které plánujeme:
      (právo změn vyhrazeno)
      

Vážení rodiče termíny akcí budou ještě upřesněny a akce budeme doplňovat dle nabídky
divadel a společností. Budeme mít vlastní projektové týdny nebo dny.

23. 1. Zdravé zoubky – program pro Motýlky a Kytičky, prosíme, přineste dětem 
podepsaný zubní kartáček (podepsaný obal)

31. 1. Pololetní prázdniny (ZŠ), prosíme, nahlaste docházku
18. 2. Karneval, téma Pohádky
24. 2. - 1. 3. Jarní prázdniny MŠ UZAVŘENA
  4. 3. Program ZŠ Ploskovice od 14.30 h
12. 3. Prvňáčkem nanečisto – program pro předškoláky v ZŠ Linqua Universal
19. 3. Lenčiny zpívánky, poh. O ztraceném beránkovi, 50,-Kč  
  2. 4. Beseda s p. knihovnicí – dopolední program pro třídu Motýlků
  8. 4. Velikonoční zajíčkování
10. - 13. 4. Velikonoční prázdniny (ZŠ), prosíme, nahlaste docházku
21. 4. Den otevřených dveří od 13 – 15.30 h
30. 4. Čarodějnický rej, prosíme o masku
  5. 5. Focení tříd + focení předškoláků na tablo
12. 5. Zápis do MŠ od 13 – 15.30 h
21. 5. Zahradní piknik, od 16. 00 h
26. 5. Muzikoterapie – dopolední hudební program pro třídu Kytiček a Motýlků
1. 6. MDD – projektový den
12. 6. Loučení se školáky od 16.00 h 

20. 7. – 31. 8.  Letní prázdniny, MŠ UZAVŘENA

Projekt: Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
           

V MŠ bude probíhat celoroční, průběžná praxe 
studentek 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ze Střední školy pedagogické, 
hotelnictví a služeb Litoměřice



UPŘESNIT...

19. 10. Oční lékařka MUDr. Fibichová, kontrola zraku – prevence tupozrakosti, zdarma
10. 4. ??? Motýlci pojedou do ZŠ Ploskovice, prosíme batůžek, pitíčko, mlsku

Od 11. 5.      Fotograf – Landová V., tablo + skupinky tříd na zahradě
19. 4. Vycházka na „KOČKU“ tř. Kytiček a Motýlků, dětem dejte sportovní oblečení
                     a obuv, malý batůžek s pitím, malou mlsku, která nebude čokoládová. 
                     Odchod z MŠ po dopolední svačince, návrat na oběd v 11.45 hodin. 
??? Plánujeme jarní brigádu na zahrádce
19. 5. Školní výlet................s sebou batůžek, pitíčko, nečokoládovou mlsku, oblečení do 

přírody. Více info viz. plakát.


