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Plán akcí pořádané školou ve školním roce 2022/2023
Září 2022
-

Třídní schůzky se zákonnými zástupci dne 7.9.2022 v 16,30 hod.

Říjen 2022
-

Tvořivé třídní dílny z podzimních přírodnin (spolupráce dětí, učitelek a zákonných
zástupců)
Dopolední tvoření – barevné listy – výzdoba plotu MŠ
Třídní výlety po okolí MŠ
Logopedická depistáž v týdnu od 10.10.2022
Návštěva Sokolníka 18.10.2022
Divadlo Koloběžka „Co malí medvědi o podzimu nevědí“ – 20.10.2022
Oslava stromů – vycházky v okolí – např. do sadu Pampeliška, Panská zahrada,
Ostrůvek

Listopad 2022
-

Společný Haloween – výstava nejhezčích vyřezaných dýní v areálu mateřské školy
(spolupráce dětí, učitelek a zákonných zástupců)
Divadlo Kůzle „O princezně, která chtěla všechno hned“ – 9.11.2022
Výroba dárečků pro seniory v rámci projektu Mezi námi
Výlet Staré Hrady – 8. a 10.11. 2022
Tvořivé třídní dílny s vánoční tématikou
Zahájení Adventu 25.11. - rozsvěcení vánočního stromečku v mateřské škole –
vánoční jarmark

Prosinec 2022
-

Mikulášská nadílka v MŠ – 5.12.2022
Divadlo Krab „Vánoční příběh“ – 19.12.2022
Posezení u vánočních stromečků na třídách, vánoční nadílka

Leden 2023
-

Dopolední tvoření – sněhové vločky – výzdoba plotu MŠ
Pochůzka „Tří králů“
Divadlo Hudební agentura „Kominíček a štěstí“ – 25.1.2022

Únor 2023
-

Karneval v MŠ
Vystoupení Kouzelníka Pavel Dolejška 23.2.2022

Březen 2023
-

Divadlo Koloběžka „Na návštěvě v Broučkově“ - 28.3.2022
Spolupráce se ZŠ – návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
Tvořivé třídní jarní dílny – jarní květiny – výzdoba plotu MŠ
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Duben 2023
-

Předvelikonoční sázení cibulovin (jarní květiny) s rodiči (zahrada MŠ)
Třídní velikonoční tvořivé dílny – přáníčka pro seniory
Divadlo Krab „Velikonoční liška“ – 13.4.2022
Hravé Velikonoce – jarmark, jarní soutěže a hry pro děti v odpoledních hodinách
Spolupráce se SDH, PČR

Květen 2023
-

Třídní tvořivé dílny – Srdíčko pro maminku
Třídní výlety se zaměřením na environmentální výchovu
Divadlo Harmonika „Tři pohádky o Honzovi“ – 17.5.2022
Fotografování dětí – třídní kolektivy – památka na MŠ
Výstava dětských prací – Kočárovna - Info centrum
Jarní výlet

Červen 2023
-

Den dětí – projekt Letem světem – honba za pokladem
Školka v přírodě – 11.6. – 15.6.2022
Slavnostní rozloučení s předškoláky na zámku ve spolupráci se zřizovatelem – město
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Akce v plánu jsou pouze orientační a během školního roku lze plán doplňovat,
aktualizovat i podle nabídky, přání, připomínek a nápadů rodičů, pedagogů a
dětí.
Akce se budou konat pouze v souladu s aktuální epidemiologickou situací.
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