
NA CO SE MŮŽEME SPOLEČNĚ TĚŠIT V PRVNÍM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO 
ROKU 2019 / 2020  

11. září v 17:00 hodin 
Třídní schůzky (zajistěte si prosím hlídání dětí, účast všech rodičů je žádoucí) bližší 

informace na nástěnce 

23. září v 8:45 hodin Divadélko v MŠ pro všechny děti „Zvířátka a loupežníci“ 

25. září v 16:00 hodin Zahradní slavnost děti vám zazpívají, ogrilujeme si něco dobrého, popovídáme si 

27. září v 10:00 hodin 

Návštěva divadlo Gong „Birlibánova podivuhodná cesta“ 

(na představení půjdou předškolní děti, odcházíme v 9:00 hodin) 

10. října v 10:00 hodin 

Návštěva divadlo Gong „Kocourek Modroočko“ 

(na představení půjdou děti středního věku, odcházíme v 9:00 hodin) 

18. října v 9:00 hodin 

  

Divadélko v MŠ pro všechny děti „Co malí medvědi o podzimu nevědí“ 

21. – 31. října 

Naše republika má narozeniny 

Oslava svátku, prohlížení mapy ČR, procvičení znalostí o hlavním městě, mentální kvízy, 

poslech Vltavy od B. Smetany – výtvarné ztvárnění (uvítáme, když si děti přinesou symboly 

české státnosti) 

21. října v 9:00 hodin 

Výlet do Pražských Benátek  - návštěva Muzea Karla IV., plavba zastřešenou lodí po Vltavě, 

podzimní výlet do Prahy 

(výlet se týká předškolních dětí, odcházíme v 7:30 hodin) 

23. října  

ve 14:30 hodin 

Společná pracovní dílna rodičů a dětí „Skřítek Podzimníček“ 

Přineste si dýni nebo polínko ze silnější větve (důležité je, aby dobře stály), šípky, bukvice, 

barevné listy a další lesní podzimní poklady, vyrobíme si   malé skřítky a uděláme si na dvoře 

jejich výstavu 

25. října v 10:00 hodin 

Návštěva divadlo Gong „Ferda mravenec“ 

(na představení půjdou předškolní děti, odcházíme v 9:00 hodin) 

6. listopadu v 9:00 hodin První pomoc interaktivní pořad pro starší děti 

8. listopadu v 10:00 hodin 

Návštěva divadlo Gong „Kubula a Kuba Kubikula“ 

(na představení půjdou předškolní děti, odcházíme v 9:00 hodin) 

11.- 15. listopadu 

„Na svatého Martina, bude dobrá peřina“ - týden věnovaný svatomartinským zvykům, 

vyrobíme si bílého koně, připomeneme si lidové obyčeje, přivítáme, pokud nám maminky 

upečou nějakou posvícenskou dobrotu… 

15. listopadu v 8:45 hodin Divadélko v MŠ pro všechny děti „Zpívající koťata“ 

18.- 22. listopadu 
Ve všech třídách budeme péct vánoční dárečky z moduritu na adventní trh a pro babičky a 

dědečky do Domova seniorů 

25. listopadu 

Návštěva Pěnkavova dvoru, setkání s pravým čertem a dalšími pohádkovými bytostmi, hraná 

pohádka „Čertoviny“ 

(týká se předškolních dětí, odjíždíme autobusem v 7:15 hodin) 

26. listopadu  

Návštěva Pěnkavova dvoru, setkání s pravým čertem a dalšími pohádkovými bytostmi, hraná 

pohádka „Čertoviny“ 

(týká se dětí středního věku, odjíždíme autobusem v 7:15 hodin) 



28. listopadu dopoledne Vánoční pečení – budeme péct cukroví z listového těsta na adventní slavnost 

2. prosince v 17:00 hodin 

Přivítání adventního času…Srdečně Vás zveme na adventní koncert, předškolní děti i děti 

středního věku Vám zazpívají známé i méně známé vánoční koledy, společně rozsvítíme na 

zahradě vánoční strom, předáme Ježíškovi dopis do kouzelné schránky, na vánočním trhu si 

můžete koupit drobnosti, které pro Vás děti vyrobily, zahřejeme se horkým čajem… 

3. prosince v 9:15 hodin 

Divadélko v MŠ pro všechny děti „Vánoční pohádka“ 

Hudební představení divadélka Lá Lá 

5. prosince dopoledne 

Také v letošním roce máme domluvenou návštěvu z nebe i z pekla 

Na zahradě nás navštíví moc hodný čert, dobrotivý Mikuláš a krásný anděl… 

10.- 12. prosince 

V 16:30 hodin 

Vánoční představení dětí pro rodiče v jednotlivých třídách 

(v těchto dvou dnech se vystřídají všechny třídy, sledujte informace na třídních nástěnkách) 

17. 12. dopoledne 
Vánoční nadílka v jednotlivých třídách. Během slavnostního dopoledne si pochutnáme na 

cukroví, děti najdou pod stromečkem hračky do třídy i dáreček, který si odnesou domů. 

20. prosince v 10:00 

hodin 

Návštěva Domova seniorů v Praze 8, pojedeme babičkám a dědečkům zazpívat vánoční 

koledy a potěšit je malým dárkem 

(týká se předškolních a některých středních dětí, domluvíme se individuálně s rodiči, 

odcházíme v 8:30 hodin) 

  

Důležité upozornění! 

O jednotlivých akcích Vás  budeme  průběžně informovat na nástěnce v šatně. Některé termíny 

ještě nemáme pevně stanovené, případně se mohou v průběhu roku změnit, s předstihem Vám 

je vždy oznámíme. Sledujte proto měsíční informace na nástěnkách v šatně. 

 


