
 

Akce MŠ v průběhu března 

 

9. 3. pátek  proběhne 3. plavání předškolních dětí v krytém bazénu Městských 

lázní. Dětem připravte batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, 

děvčatům s dlouhými vlasy připravte plaveckou čepici, ručník, plavky, 

menší svačinu ( jablíčko, musli tyčinku ) a pití. 

13. 3. úterý  pro předškolní děti je připraveno zábavné odpoledne s názvem „Škola     

pro předškoláka“, které se uskuteční na ZŠ Žižková. Z MŠ vycházíme v 

13:45 hodin, své děti si vyzvedněte do 15:45 hodin v ZŠ. 

14. 3. středa  předškolní děti navštíví ZŠ Smetanův okruh, kde se zúčastní atletiky. 

Z MŠ vycházíme v 8:40 hodin. Ostatní děti ze třídy Sluníček a děti třídy 

Berušek navštíví Kino Mír „ Představení pro MŠ“, kino bude hrazeno 

z příspěvku SRPŠ.  

19. 3. pondělí děti z třídy Sluníček přivítají jaro. V dopoledních hodinách vynesou 

Morénu z MŠ a tím se rozloučí se zimou. 

20. 3. úterý  v dopoledních hodinách dětí třídy Sluníček navštíví keramickou dílnu. 
V 15:15 hodin se uskuteční pro děti z třídy Berušek „Velikonoční tvoření“ 
s Martinem. S sebou dětem přineste vyfouknutá vejce (1-2 Ks). Akce 
bude hrazena z příspěvku SRPŠ. 

21. 3. středa v 15:15 hodin se uskuteční pro děti z třídy Sluníček „Velikonoční tvoření“ 
s Martinem. S sebou dětem přineste vyfouknutá vejce (1-2 Ks). Akce 
bude hrazena z příspěvku SRPŠ. 

22. 3. čtvrtek v dopoledních hodinách proběhne pro všechny děti z v mateřské školy 
beseda s lektorkou projektu“ Zdravá pětka“. Dětem bude hravou formou 
představena zdravá strava a její význam k zdravému vývoji. 
 
Vybraná skupina dětí vystoupí na MěÚ, při příležitosti” Dne 
učitelů”.Rodiče vystupujících dětí budou individuálně informování. 
  

23. 3. pátek proběhne 4. plavání předškolních dětí v krytém bazénu Městských 

lázní. Dětem připravte batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, 

děvčatům s dlouhými vlasy připravte plaveckou čepici, ručník, plavky, 

menší svačinu ( jablíčko, musli tyčinku ) a pití. 

26. 3. pondělí navštíví děti třídy Sluníček tělocvičnu ZŠ Dvořákův okruh, kde budou 

mít připraveno promítání v planetáriu. Akce bude hrazena z příspěvku 

SRPŠ. Vycházíme v 8:00 hodin, přiveďte děti včas.  
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