
Plán akcí – 2. pololetí školního roku 2018/2019 

 
ÚNOR 

 

4. 2. – 14. 6.               Logopedická prevence dětí, (příprava    

                                   na vstup do školy – dopoledne) – MK, D 

5. února                      Karneval +focení – dopolední akce pro děti  

8. – 15. února             Školka v přírodě ve Vřesníku 

8. 2. – 21. 6.               Plavecká výuka – dopolední akce pro děti MK, D 

                                   (pátek – 9:40 – 10:25 hodin) 

14. února                    Divadlo Karla Hackera  „Malostranská zimní pohádka“ 

                                   (od 9:00 hodin – D, MK)   

27. února                    Divadlo ve školce „O chytré kmotře lišce“ 
                                            

 

BŘEZEN: 

 

5. března                    Návštěva knihovny v KD Krakově – dopoledne MK 

 6. a 7. března            Testy školní zralosti pro děti, které půjdou k zápisu do ZŠ, 

                                  od 12:00 – 13:00 hodin konzultace s PhDr. Martinou Urbancovou 

                                   (pro zájemce)     

12. března                  Návštěva knihovny v KD Krakově – dopoledne D 

19. března                  Vzdělávací pořad „Chemické divadlo“ – dopoledne CH,Ž 

20. března                   Návštěva nejstarších předškoláků ZŠ, okénko do 1. třídy 

21. března                   Vítání Jara – dopolední akce pro děti na školní zahradě 

22. března                   Světový den vody – naučný program na zahradě školky 

                                   „Šetřeme vodou“ – CH, Ž 

25. března                   Světový den vody – naučný program na zahradě školky 

                                   „Šetřeme vodou“ – MK, D 

26. března                   Vzdělávací pořad „Chemické divadlo“ – dopoledne MK, D       

29. března                    Noc s Andersenem – noční akce pro nejstarší předškoláky 

                                    
 

DUBEN  

 

2. dubna                      Vzdělávací program „Pozor, jdou k nám kuřátka“ 

                                    dopolední akce se živými kuřátky – 1. část 

4. dubna                      Divadlo Karla Hackera „Branka zamčená na knoflík“ 

                                     (od 9:00 hodin – MK) 

11. dubna                     Divadelní představení ve školce „Hurá, jaro je tady“   

                                     (Velikonoční tradice) 

11. dubna                     Celodenní projekt ke Dni Země (informovat budeme průběžně) 

15. dubna                     Vzdělávací program „Pozor, jdou k nám kuřátka“ 

                                     dopolední akce se živými kuřátky – 2. část 

16. dubna                     Den otevřených dveří ve školce 

                                    10:00 – 11:30 hodin, 15:00 – 17:30 hodin v oddělení CH 

 



25. dubna                     Divadlo Karla Hackera „Jak byla vosa Marcelka ráda, že je“ 

                                     (od 9:00 hodin – CH) 

29. dubna                     Primární prevence „Jak se mít dobře“ – MK, D 

30. dubna                     Naučný zábavný program „Veselá autoškola“ - dopoledne 

30. dubna                     Pálení čarodějnic na zahradě školky s rodiči od 17:00 hodin 

          
KVĚTEN: 
 

6. května                   Primární prevence „Nebezpečí odhozených jehel 

                                  a stříkaček“ – MK, D 

11. května                Jarní brigáda s rodiči – natírání herních prvků 

13. května                 Primární prevence „Hygiena“ – MK, D 

13. května                Vystoupení ke Dni maminek do 17:00 hodin – CH 

14. května                 Vystoupení ke Dni maminek do 17:00 hodin – Ž 

15. května                 Vystoupení ke Dni maminek do 17:00 hodin – MK 

16. května                 Naučný program „Oheň, země, voda, vzduch“  

16. května                Vystoupení ke Dni maminek do 17:00 hodin – D 

20. května                 Primární prevence „Vztahy k ostatním“ – MK, D 

23. května                 Jarní dílnička s rodiči od 16:00 hodin v CH 

30. května                Divadlo Karla Hackera od 9:00 hodin - Želvičky 

30. května                Program se živými koníčky „Kam koníčci pojedeme“ 

                                dopolední akce ke Dni dětí (stihnou i Želvičky) 

30. května                Den dětí na zahradě školky společně s Duhovým tandemem  

                                 od 17:00 hodin, akce společná s rodiči 

                                 a prarodiči – malování na obličej, výroba triček 

 
                

  

ČERVEN: 

 

5. června                   Naučný program se živým pejskem „Kamarád i šelma“ 

6. června                   fotografování třídních kolektivů – dopoledne 

11. června                 jízda tramvají  - MK, D 

12. června                 divadlo v KD Krakov – „Kouzelnické představení – MK, D 

13. června                 Sportovní den na hřišti v ZŠ – dopolední akce pro děti 

19. června                 Školní výlet do Hrusic za Kocourem Mikešem 

 21. června                Vítání Léta – dopolední akce pro děti na zahradě MŠ 

25. června                 Pasování předškoláků s překvapením od 17:00 hodin 

                                  (společná akce s rodiči)   

 

 

 
                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


