Akce MŠ v průběhu června
1. 6. středa proběhne 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,
dětem můžete dát plavecké brýle a menší svačinu ( jablíčko, musli
tyčinku ) a pití.
6. 6. pondělí všechny děti z MŠ navštíví hasičskou zbrojnici, kde se zúčastní besedy
na téma „ Zásahová technika“. Dětem připravte vhodnou obuv a oděv.
Z mateřské školy vycházíme po 9:00 hodině.
7. 6. úterý

dopoledne se skupina chlapců ze třídy Soviček zúčastní turnaje ve
fotbale na fotbalovém hřišti FK Krnov. Rodiče dětí budou individuálně
informováni. Akce bude hrazena z příspěvků SRPŠ.

9. 6. čtvrtek pojedeme se všemi dětmi z MŠ na celodenní výlet do „Dětského světa “
(Dolní Vítkovice). Dětem připravte sportovní oděv, obuv a kšiltovku. Do
batůžku dětem dejte menší sladkost, ovoce, pití a 2 svačiny – celodenní
strava. Výlet (doprava a vstupné) bude hrazen z příspěvku SRPŠ. Z MŠ
vyjíždíme v 8:00 hodin přiveďte děti včas, předpokládaný příjezd v
14:30 hodin. Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu
(klíště, komár), a opalovací krém. Dle časových možností absolvujeme
také pobyt ve volné přírodě. V tento den budou všechny děti odhlášeny
ze stravy. Pokud se Vaše dítě nezúčastní celodenního výletu – předejte
tuto informaci paní učitelce ve třídě. Z organizačních důvodů Vás
žádáme, abyste svým dětem nedávali finanční obnos.
13. 6. pondělí děti z třídy Soviček pojedou na celodenní výlet do „ Vitaminátoru“
v Sosnové. Dětem připravte sportovní oděv, obuv a kšiltovku. Do batůžku
dětem dejte menší sladkost, ovoce, pití a 2 svačiny – celodenní strava.
Výlet (doprava a vstupné) bude hrazen z příspěvku, které rodiče přispěli
na stravné pro Bohdánka. Z MŠ vyjíždíme v 8:00 hodin přiveďte děti
včas, předpokládaný příjezd v 14:30 hodin. Před výletem doporučujeme
použít repelent proti hmyzu (klíště, komár), a opalovací krém. Děti
shlédnou výrobu vitamínových produktů, absolvují sadařovou stezku,
navštíví lanové centrum a budou mít možnost shlédnout zvířátka (kozy,
koně…). V tento den budou děti z třídy Soviček odhlášeny ze stravy.
Pokud se Vaše dítě nezúčastní celodenního výletu – předejte tuto
informaci paní učitelce ve třídě. Z organizačních důvodů Vás žádáme,
abyste svým dětem nedávali finanční obnos.
14. 6. úterý

děti z třídy Dráčků navštíví „ Kozí farmu“ v Úvalně. Dětem připravte
sportovní oděv, obuv a kšiltovku. Do batůžku dětem dejte menší
svačinku, sladkost, ovoce a pití. Výlet (doprava a vstupné) bude hrazen z
příspěvku, které rodiče přispěli na stravné pro Bohdánka. Z MŠ vyjíždíme
v 8:00 hodin přiveďte děti včas, předpokládaný příjezd v 11:15 hodin
na oběd. Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště,
komár), a opalovací krém. Děti si na farmě vyrobí mýdlo a shlédnou kozy
na farmě. Dětem můžete připravit pro zvířátka pečivo, mrkev jablíčka. Z
organizačních důvodů Vás žádáme, abyste svým dětem nedávali
finanční obnos.

15. 6. středa proběhne 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,
dětem můžete dát plavecké brýle a menší svačinu ( jablíčko, musli
tyčinku ) a pití.
22. 6. středa

se v 16:00 hodin uskuteční pro děti a rodiče z třídy Soviček
rozloučení s předškoláky na zahradě mateřské školy. Dětem na tento
den připravte pruhované triko (námořník). Pro děti a rodiče byl zajištěn
známý ilustrátor a bavič Adolf Dudek, který nás bude provázet
programem. Po skončení programu proběhne opékání špekáčků.
Program a špekáčky pro děti budou zajištěny z příspěvku SRPŠ.
Žádáme maminky o přípravu malého občerstvení pro tento slavnostní
den (meloun, muffiny, jednohubky apod.)

24. 6. pátek

proběhne poslední 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, dětem můžete dát plavecké brýle a menší svačinu (
jablíčko, musli tyčinku ) a pití. V tento den budete mít možnost
shlédnout Vaše dítě od 9:30 do 10:15 hodin v bazénu, bude Vám
zajištěno otevření bufetu v Městských lázních.

