AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN
3.5. dopoledne se přijdou na děti ze třídy Šikulků podívat paní učitelky ze ZUŠ Rokycany. Poslechnou
si zpěv a podívají se na výtvarný projev dětí. Rodičům doporučí na co se s dětmi zaměřit,
případně nabídnou spolupráci.
5.5. dopoledne si uděláme všechny třídy ve školce Srdíčkový den. Měsíc květen patří lásce, a proto si
v tento den budeme povídat o tom, co je to mít rád, hrát hry posilující empatii a přátelské vztahy
a budeme vyrábět dárečky pro radost. Děti a tety se v tento den oblečou do
růžového/červeného oblečení.
10.5. dopoledne půjdou třídy Šikulků a Zvídálků do DDM na keramiku. Děti ze třídy Zvídálků přijdou
do MŠ tento den MAX. V 8:00.
11.5. NEBUDE STŘEDEČNÍ VÝLET. Děti budou mít ve školce divadlo Honzi Krejčíka s názvem
„Abeceda slušného chování“. Prosíme všechny třídy, aby dorazily v tento den MAX. V 8:00.
12.5. Proběhne v MŠ JARNÍ FOCENÍ TŘÍD. Prosíme všechny třídy, aby dorazily v tento den MAX. V
7:45. Více info o focení ještě upřesníme.
14.5. Zveme všechny děti a rodiče na tradiční kolojízdu. Více informací se dozvíte před konáním
akce.
17.5. Půjdou děti ze třídy Šikulků na muzikál pořádaný dětmi ze ZUŠ Rokycany s názvem „Ledové
království“.
26.5. dopoledne uspořádáme ve školce akci Den pro mou koloběžku. Děti ze třídy Zvídálků a Šikulků
si mohou do školky přinést koloběžku z domu, společně vyrazíme na nedaleké dopravní hřiště,
kde pro děti budou spuštěné semafory a budeme si povídat o pravidlech bezpečnosti a provozu.
Děti s sebou budou mít koloběžku, helmu, příp. chrániče.
V květnu také půjdeme (Zvídálci + Šikulkové) na návštěvu k hasičům v rámci tématu o
profesích. O termínu vás ještě budeme informovat.
V termínu od 30.5. do 5.6. budou přihlášené děti na ozdravném pobytu na Orlíku. O provozu
MŠ vás ještě budeme informovat.

Středeční dopolední výlety pro 1. a 2. třídu: 4.5., 18.5.,25.5.

SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Jogínek pro 2. třídu: 13.5., 27.5.
In -line bruslení: 6.5., 13.5., 20.5.
Plavecký výcvik: 2.5., 9.5., 16.5., 23.5.

VELKÉ AKCE PRO DĚTI A RODIČE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:
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