
KVĚTEN                                   
2. 5. ZK – Tančíme pro radost 
 

                       

6. - 10. 5. Školka v přírodě v Poslově Mlýně 
 Zbývající děti ze Sluníček a Motýlků se budou tento týden scházet ve třídě Sluníček! 
6. 5. Dravci a sovy se nám představí v 9:30 na školní zahradě; vstupné 50 Kč  

9. 5. ZK – Malí umělci 
 

 

13. 5. Běh zámeckým parkem – start v cca 9:30! Připomínáme sportovní oblečení a obuv! 

14. 5. Dopoledne se záchrannou službou – akci zprostředkoval a povede pan Kubát, 

 záchranář z Masarykovy nemocnice v ÚL  
14. a 15. 5. Zápis do MŠ – proběhne ve třídě Motýlků vždy od 14:00 – 16:30 

15. 5. ZK – Angličtina hrou ODPADÁ z důvodu konání zápisu do MŠ 

16. 5. Vítání občánků od 14:00 na OÚ ve Velkém Březně - děti pod vedením paní učitelky 

 Ivanky vystoupí s krátkým programem 

16. 5. ZK – Tančíme pro radost 
 

 

20. 5. Barevná pohádka od Divadla Koloběžka začne v 10:45 u Berušek; vstupné 40 Kč 

22. 5. Turnaj mateřských škol v hokejbalu – dopolední akce se zúčastní i tým malých 

 hokejbalistů z naší MŠ, držme jim palce! 
 !Pokud by byl někdo z rodičů ochotný zasponzorovat dresy pro naše reprezentanty, 

 velice bychom to přivítali; na oplátku nabízíme zveřejnění například loga firmy 

 na dresech apod.     
22. 5. ZK - Angličtina hrou 

23. 5. ZK – Malí umělci (poslední schůzka v tomto školním roce) 

24. 5. Noc kostelů – při této příležitosti si můžete prohlédnout ve valtířovském kostelíku 

 i výtvarná dílka dětí z naší MŠ. 
 

 

29. 5. ZK - Angličtina hrou (poslední schůzka v tomto školním roce) 

30. 5. Cirkus Cepík – aktivní pohybové dopoledne v rámci projektu Cepík; 

  od 9:00 starší děti, od 10:00 mladší děti; vstupné 40 Kč 

30. 5. ZK – Tančíme pro radost (poslední schůzka v tomto školním roce) 
 

Přejeme příjemné jarní dny! Vaše školička 


