
 

Akce MŠ v průběhu září 

 

17. 9. úterý - se dopoledne v MŠ uskuteční beseda pro děti z třídy Sluníček na téma „ 
Máme rádi zvířata“ ve spolupráci se státní veterinární správou je cílem 
předat předškolákům zábavnou a hravou formou informace o zvířatech, která 
mohou žít v jejich domácnostech, nebo s nimiž se mohou setkat třeba o 
prázdninách u prarodičů na venkově a pěstovat v dětech kladný vztah ke 
zvířatům. Děti se dozví například, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje 
zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a zodpovědně se o ně starat.  

18. 9. středa - se děti třídy Sluníček vydají na vycházku společně s ekologem Martinem a 
dětmi ZŠ Dvořákův okruh na Hliniště. Dětem připravte sportovní oděv, obuv, 
do batůžku dětem dejte pláštěnku, svačinu, menší sladkost, ovoce, pití. Z MŠ 
vycházíme v  8:00 hodin - přiveďte děti včas. Lektorné bude hrazeno 
z příspěvku SRPŠ. 

19. 9. čtvrtek - Atletické závody - vybraná skupina dětí z třídy Sluníček se zúčastní 
atletických závodů na Městském atletickém stadionu v Krnově. Rodiče 
vybraných dětí budou individuálně seznámení s organizací závodů. 

24. 9. úterý -  ve spolupráci s Lesy České republiky se děti z třídy Sluníček vydají na 
naučnou stezku „Ježečkův palouček“. Dětem připravte sportovní oděv a 
nepromokavou obuv. S sebou dětem dejte do batůžku pláštěnku, pití, ovoce 
popř. malou sladkost. Před výletem doporučujeme použít repelent proti 
hmyzu (klíště, komár). Děti přiveďte do 8.00 hodin, pro děti bude 
připravena svačina. Vyjíždíme v 8.30 hodin od MŠ. 

 

25. 9. středa – se dopoledne v MŠ uskuteční vystoupení „ pásmo Africké kultury“ pro starší 
děti z třídy Berušek a pro všechny děti z třídy Sluníček. Děti si mohou na 
památku, zakoupit Africké korálky za 65 Kč a náramek za 35 Kč – pokud 
budete mít zájem o zakoupení korálku nebo náramku předejte peníze paní 
učitelce v MŠ. Vystoupení bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

26. 9. čtvrtek - se uskuteční v 15:30 hodin "Drakiáda" v parku u Městských lázní. Z MŠ 
vycházíme všichni společně (rodiče, děti, paní učitelky) v 15:15 hodin. 
Pokud si nevyzvednete své dítě do 15:15 hodin, nahlaste tuto informaci paní 
učitelce ve třídě. Dětem připravte létající draky. Všichni jste srdečně zváni. 

 

 

Z důvodu nepříznivého počasí mohou být akce přesunuty na jiný termín nebo zrušeny. 

V tomto případě budete včas informování na informační tabuli v mateřské škole. 


