
  ČERVEN                                 

1. 6. Oslava MDD
– výprava za dobrodružstvím a zmrzlinkou
- skákací hrad na školní zahradě
- hry a dovádění po celý den
MOCKRÁT DĚKUJEME rodině Vandrovcových za pozvání na zmrzlinu       

            a rodině Štaubertových za zapůjčení hradu!
1. 6. ZK – Malí umělci
2. 6. ZK – Angličtina hrou
3. 6. Vítání občánků od 14:00 na OÚ – malým občánkům a jejich rodičům 

udělají svým vystoupením radost děti ze Sluníček s paní učitelkou 
Ivankou

3. 6. Schůzka s rodiči přijatých dětí od nového školního roku 2021/2022
        - začátek v 15:30 ve třídě Motýlků

8. 6. ZK – Tančíme pro radost
9. 6. Divadlo Koloběžka s pohádkou „O princezně Kolobejdě“

- začátek v 8:30; vstupné 40 Kč
11. - 12. 6. Nocování s Andersenem – bližší informace na plakátku

                                 
15. 6. Výlet do obory ve Mstišově

Odjezd v 8:45 od MŠ; návrat v cca 11:30 do školky na oběd
Cena výletu 105 Kč  

! Prosíme, aby děti byly vhodně oblečené a obuté pro pobyt v přírodě.    
! S sebou můžete dětem přibalit suché pečivo (chléb, housky, rohlíky), 
jablíčka, mrkev, zelí pro kozy …                                                           

!Děti s sebou nic nepotřebují, budeme po svačince a vrátíme se na oběd;  
na žízeň budeme vybaveni!    

PROSÍM, kdo víte, že se vaše dítě výletu nezúčastní, nahlaste co 
nejdříve ve třídě, děkuji! (při velkém počtu dětí budeme muset výlet 
rozdělit do dvou dnů; bohužel dopravce disponuje zatím jen jedním 
autobusem).      



15. 6. ZK – Malí umělci

16. 6. ZK – Angličtina hrou   

25. 6. Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky

Začátek v 15:00 na školní zahradě; konec v cca 17:00

Program: Vystoupení africké skupiny Emongo

      Vystoupení předškoláčků a tanečního kroužku

      Rozloučení s předškoláčky

      Občerstvení

! Pokud bude příznivé počasí vezměte s sebou „něco“ k sezení. Pokud by 
nám počasí nepřálo, konal by se program pouze pro předškoláky a jejich 
rodiče uvnitř MŠ.   

                         
! V měsíci červnu ještě chystáme „Sportovní den“ a „Malování na chodník“.

! Prosíme všechny rodiče, aby zvážili prázdninovou docházku svých dětí.
  Zaměstnanci MŠ mají o prázdninách jedinou šanci čerpat řádnou dovolenou!  
  Děti budou v měsíci červenci a srpnu spojeny do jedné třídy. 
  Bude otevřeno hlavně pro děti pracujících rodičů! 
  Svou prázdninovou docházku zapište závazně do připraveného archu 
  na nástěnce! 
  Dětem, které nebudou o prázdninách chodit do školky, se za měsíc červenec 
  a srpen promine školkovné! 

Dětem i dospělým přejeme krásné léto, 
plné sluníčka a dobré nálady!  

Vaše školička 

MŠ bude o prázdninách uzavřena 
od 12. 7. - 13. 8. 2021.


