
Akce školky ve školním roce 2022/2023

ZÁŘÍ
6.9. od 16 hodin - třídní schůzky pro všechna oddělení
16.9. Podzimní ohníček - tradiční akce pro rodiče s dětmi
19.9. návštěva v Domově seniorů - červení
22.9. Projektový den s jablíčky
30.9 Dopravní hřiště

ŘÍJEN
4.10. Den zvířat - dopoledne ve zvířecích kostýmech
17.10. Třídní schůzky s ředitelem ZŠ Doctrina - zájemci
24.10 - přednáška pro rodiče - dech (Mgr. Vacková)
25.10 - Motyčkovic Klika: Já a Já  - Oranžoví
31.10 - Motyčkovic Klika . Já a Já  - Červení

LISTOPAD
1.11. Den otevřených dveří na Základní  škole Doctrina
2.11 vánoční focení
Projektový den - dýně v týdnu před Halloweenem
4.11. Halloween - akce pro rodiče s dětmi od 16 hod
PD Zamykání zahrady - termín bude stanoven
25.11. Vánoční dílny - 15.-18. hod

PROSINEC
5.12. Mikuláš ve školce
14.12 divadlo Kordula ve školce - zimní pohádka
16.12. Vánoční besídka - žlutí od 15,30 hod, oranžoví a červení od 16 hod
22.12. Projektový den - zvyky a tradice - dopoledne pro rodiče s dětmi

LEDEN
5.1. Projektový den - pyžamový
13.-15.1. víkend v Rokytnici

ÚNOR
Projektový den  jazyků - ve spolupráci s Gymnáziem Doctrina - termín bude stanoven po
dohodě s Gy
6.2-10.2. Lyžařská školka
11.2. a 15.2. Náborové dny na Základní škole Doctrina

BŘEZEN
2.3. Masopustní rej masek - dopoledne ve školce
Projektový den - Den deskových her
21.3 Motyčkovic Klika  -  pohádka v MŠ - Jak přišlo jaro
31.3. Jarní dílny 15-18 hod - akce pro rodiče s dětmi



DUBEN
4.4. Zápis na Základní školu Doctrina
3.-6.4. Projekt Od zrna k chlebu - červení
20.4. Projektový den - Den země
28.4. čarodějnický rej - dopolední maškaráda pro děti
28.4. Noc s Andersenem a pálení čarodějnic  - akce pro rodiče s dětmi s přespáváním

KVĚTEN
9.5. - zápis do MŠ 14-16 hod
12.5. - odpoledne pro maminky
Projektový den Děti dětem - připravují červení pro ostatní - téma si stanoví sami

ČERVEN
3.6. AKADEMIE - na zahradě školy ZŠ Doctrina
19.-22.6. Školka v přírodě - Rokytnice
23.6. Rozlučková hippie párty - akce pro rodiče s dětmi

ČERVENEC
výlety

Do programu budou průběžně přidávány akce jednotlivých oddělení, návštěvy divadel v MŠ i
MŠ v divadlech, knihovně, muzeu či galerii, technického muzea či Technoparku, účast na
programech Motyčkovic kliky a na dalších kulturních, sportovních či jiných akcích
spolupracujících subjektů.

Pro informaci - školka není uzavřena:
26.-27.10. Podzimní prázdniny
3.2. Pololetní prázdniny
20.-24.2. Jarní prázdniny
6.4. Velikonoční prázdniny

Školka uzavřena ve dnech státních svátků a státem vyhlášených
následujících prázdnin
23.12.-2.1.(včetně) Vánoční prázdniny
29.7. - 3.9. letní prázdniny

Začátek školního roku 23/24 je v pondělí 4.9.2023


