
Celoroční divadelní a kulturní akce

Září
1.- 2. týden - Třídní schůzky s rodiči – zahajovací informace o provozu MŠ, ŠVP, 
programy, školné, stravné atd.

Říjen
5.10. Vánoční fotografování
12.10. Beseda pro rodiče předškoláků 
13.10. Podzimní trhy s tvořením
27.10. divadlo Kašpárkovy žerty s čerty

Listopad
14.11. divadlo Nespokojené koťátko

Prosinec
1.12. divadlo Ukradený stromeček
1.12. Vánoční dílny v MŠ, vánoční jarmark – tvoření vánočních dekorací ve 
spolupráci dětí s rodiči, příjemné předvánoční posezení
5.12. Mikulášská nadílka – v tento den nás ve školce navštíví Mikuláš se svou knihou
hříchů společně s andělem a čertem. Některé děti čert trochu postraší, jiné zas andílek
pohladí. Ale za nějakou básničku či písničku si určitě zaslouží malý dáreček, který 
potěší jak na jazyku, tak na duši.

Březen
Fotografování ke Dni matek
1.4. Vynášení Moreny- již potřetí po vzoru dávných předchůdců z keltských dob 
společně vyneseme Zimu – Morenu ze vsi, kterou si děti vlastnoručně vyrobí.

Duben
Den Země - spolupráce se ZŠ (stanoviště)

Pálení čarodějnic – tak jako každý rok k nám přiletí rej čarodějnic. A aby nám 
smrtelníkům žádná čarodějnice nic neudělala, zapálíme velký oheň, kterým 
čarodějnice odstrašíme.  Abychom si tento den připomněli a zároveň užili, čeká nás 
zábava plná her a smíchu. Přijít může kdokoliv, z blízka či dálky, všichni budou 
srdečně zváni. Uvítáme také ty, kteří budou v přestrojení čarodějnice nebo čaroděje.



Květen
V týdnu 8.-12.5. Besídky ke Dni matek - květen je měsícem lásky, a tak bychom 
chtěli našim maminkám moc poděkovat za všechno, co nám daly a nadále dávají. A 
to je život, láska, bezpečí a péče, se kterou se o nás starají. Naše maminky máme 
všichni moc rádi, a proto jim tento den věnujeme z celého srdce. Jak jinak dát našim 
maminkám najevo, že je milujeme, než úsměvem, pusou nebo také básničkou či 
písničkou. Tenhle den zveme všechny maminky do školky, kde pro ně s dětmi 
budeme mít připravený program, aby se pro ně tento den stal výjimečný. 

Společné fotografovnání tříd

Červen
8.6. Zahradní slavnost s dopravní tématikou - tato akce bude spojena s pasováním 
předškoláků a spaní předškoláků v MŠ


