
AKCE MŠ NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 

Vážení rodiče a naše milé děti, 

srdečně Vás po dlouhé době vítáme v naší školce. Moc jsme se na Vás těšily! 

Ačkoliv se všichni musíme stále hodně chránit, připravily jsme si pro Vás 

milé děti krásný program, abyste si poslední čas v naší školce dobře užila. Máme 

před sebou pět týdnů, co nejvíce si budeme hrát, sportovat a pobývat si na zahradě. 

Experimenty a pokusy 

Zkusíme si odlévat sádrové figurky, vyrobíme si vlastní bublifuk, pokusíme se o 

vlastní barevné křídy, budeme experimentovat s pryskyřicí. 

Oslava MDD 

Na zahradě si užijeme napínavou bojovku s hledáním pokladu a na děti bude čekat 

osvěžující zmrzlina. Každý den se vypravíme do jednoho světadílu, protože svůj 

svátek slaví děti na celém světě. Celý den si budeme povídat, hrát si a seznamovat 

se se zajímavostmi daného kontinentu. Využijeme barev olympijského znaku, jedna 

barva – jeden světadíl, tzn. že v tomto dni přijdou děti v určené barvě oblečení. 

Pondělí modrá, úterý černá, středa žlutá, čtvrtek červená a pátek zelená. 

Sportovní olympiáda u Sluncové 

V dalším týdnu nás čeká naše školková olympiáda. Oblečeme si naše sportovní 

školková trika a vyrazíme na zahradu ve čtyřech družstvech férově bojovat. Čeká nás 

mnoho sportovních disciplín, ve kterých se určitě hodně nasmějeme a pobavíme se. 

Nejde nám o to zvítězit, ale s radostí se zúčastnit. 

Jezdíme na všem, co má kola… 

Na tento týden si všichni přineste svoji cyklistickou helmu, protože na dvoře budeme 

soutěžit na kolech, koloběžkách, s nákladními auty apod. Pojedeme slalom, po rovné 

čáře i z kopce… 

Rozloučení s předškolními dětmi 

I když na slavnostní rozloučení v letošním roce nemůžeme pozvat Vás rodiče, 

užijeme si naši oslavu na zahradě. Zazpíváme si, zatančíme, nejstarší děti pasujeme 

na školáky a společně si celý týden vesele užijeme. 

I přes nelehké podmínky věříme, že si závěrečné období školního roku s radostí 

užijeme a děti budou spokojené. 


