
ZÁŘÍ 
Vítáme všechny děti i rodiče 

a přejeme spokojený školní rok 2022 – 2023! 

 
1. školní týden necháme všem na rozkoukání a aklimatizaci  

 

2. školní týden Vám nabízíme třídní informační odpoledne,  

     na kterých se dozvíte vše o provozu a zvycích naší školičky. 

     Informační odpoledne proběhnou vždy od 15:00 na třídách, a to: 

  

U Berušek 6. 9. 

  U Sluníček 7. 9. 

  U Motýlků 8. 9.  

 

 

Nabízíme Plaveckou školičku pro předškoláčky – viz. plakátek 

 - zájemci se hlásí ve třídě Motýlků  

 

V letošním školním roce opět nabízíme zájmové kroužky. 

ZK vedené paní učitelkami naší MŠ: 

Angličtina hrou – ve středu od 15:00 – 15:45 (sudý týden); roční poplatek 500Kč 

Malí umělci – v úterý od 15:00 – 15:45 (sudý týden); roční poplatek 500 Kč 

Tančíme pro radost – v úterý od 15:00 – 15:45 (lichý týden); roční poplatek  

    500 Kč 

 

ZK vedené profesionálními lektory společnosti Rytmik, které budou probíhat  

v prostorách naší MŠ: (den a čas bude ještě upřesněn!) 

Flétnička – pololetní poplatek 980 Kč  

Malý olympionik – pololetní poplatek 1 080 Kč 

Malý zálesák - pololetní poplatek 1 080 Kč + 200 Kč na potřebný materiál 

! ZK budou otevřeny podle zájmu dětí, svou činnost zahájí v měsíci říjnu! 

 

 



8. 9. Návštěva Domova pro seniory – na Zahradní slavnosti vystoupí děti  

pod vedením paní učitelky Ivanky a Marcelky 

13. 9. Školičku navštíví Divadlo Matýsek s pohádkou „Břichbulín aneb Cesta 

   do země skřítků“; začátek v 8:15; vstupné 50 Kč 

13. 9. Zahájení „Plavecké školičky“ – odjezd v 9:15 (po pohádce) 

20. 9. Plavecká školička 2. lekce – odjezd v 9:15 

22. 9. Setkání rodičů předškoláčků – začátek v 15:30 ve třídě Motýlků; 

Pozvání přijala i paní učitelka a výchovná poradkyně ze ZŠ Velké Březno      

Mgr. Dagmar Ličmanová 

27. 9. Plavecká školička 3. lekce – odjezd v 9:15 

30. 9. Školičku navštíví „Malá vědecká univerzita“ s programem: 

Berušky od 8:00 - Stavitel mostů 

 Sluníčka od 9:10 - Stavitel města 

 Motýlci od 10:20 - Stavitel města    

 

Přejeme pohodové září všem! 

Vaše školička  


