
 

Akce MŠ v průběhu února 

4. 2. úterý  -se uskuteční pro všechny děti z MŠ „ Bubnování v kruhu“. 

Profesionální bubeník Etienne van Sas se svým prožitkovým hudebním 

programem nechá zakusit děti si zahrát na jeden z nejstarších 

hudebních nástrojů na světě – africký buben. Akce bude hrazena z 

příspěvků SRPŠ. 

12. 2. středa  - proběhne 1. 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. 

17. - 21. 2.  proběhne lyžařský kurz zapsaných dětí. Předpokládaný odjezd z MŠ je 

mezi 7:15 – 7: 30 hodinou (čas bude upřesněn cca 1 týden před 

zahájením) a budete informování na nástěnce v MŠ.S sebou dětem 

připravte teplé oblečení, náhradní rukavice a vhodnou čepici – 

nejvhodnější je kukla (čepice bez bambule). Dětem, které budou mít 

své vybavení – vše podepište. V průběhu kurzu je pro děti zajištěna 

svačina a teplý čaj. Z organizačních důvodů, nedávejte dětem batůžky. 

V pátek 21. 2. bude lyžařský kurz ukončen závodem. Všichni jste 

srdečně zváni. 

25. 2. úterý - pro předškolní děti (děti, které nastupují v září do ZŠ) je připraveno 

zábavné odpoledne s názvem „Škola pro předškoláka“, které se 

uskuteční v ZŠ Žižková. Z MŠ vycházíme v 13:45 hodin, své děti si 

vyzvedněte do 16:00 hodin v ZŠ. 

26. 2. středa  -proběhne 2. plavání předškolních dětí. 

 

26. 2. středa  - srdečně zveme všechny děti a rodiče na "KARNEVAL" s názvem  

“ Lesní a květinové království.” Dětem připravte masky dle názvu. 
Karneval se bude konat v tělocvičně 1. ZŠ (vedle hasičů) od 15:00 do 
16:00 hodin. Z MŠ odcházíme s dětmi v 13:30 hodin,a budova bude 
uzavřena. Uvítáme pomoc při oblékání dětí od 14:00 hodin v tělocvičně 
ZŠ. Rodiče, kteří se akce nebudou moci účastnit, vyzvedněte si své děti 

v tělocvičně 1. ZŠ do 16:00 hodin. Nezapomeňte si vzít přezůvky. 
 


