
Vážení rodiče, 

seznamte se s přehledem akcí, které pro děti chystáme do konce školního roku. Jsme rádi, 

že se epidemiologická situace zlepšuje a my se pomalu můžeme vracet do normálního, 

zaběhlého režimu, samozřejmě se stálým a nutným dodržováním všech epidemiologických 

opatření. Všichni učinkující doloží platný negativní test na COVID-19. 

Týden dětí : 

Datum : Název akce : Vybíráme: 

31.5.2021 
  pondělí 

Malíř Pastelka – kreslení křídami na 
školní zahradě 

                    
  1.6.2021 
    úterý 

Skákací hrady na školní zahradě po 
celý den pobytu dětí v MŠ 
(v případě nepříznivého počasí se akce 

přesune na příští týden) 

Celkovou částku za celodenní 
pronájem 4 000,- Kč zaplatíme 
dětem ze sběru starého papíru. 

                     
   

 2.6.2021 
   středa 

Vystoupení kouzelníka Waldiniho 
s živými zvířátky 

45,- Kč           

 3.6.2021 
  čtvrtek 

Sférické kino v MŠ: „Dobrodružství 
mušky Dolores a svatojánského 
broučka Michaela“ 

75,- Kč           

 4.6.2021 
   pátek  

Karneval v MŠ s programem 
(dle počasí uvnitř nebo na školní zahradě) 

-        
 

  8.6.2021 
   úterý 

Zahradní slavnost pro děti s 
dvouhodinovým zábavným 
programem(zajišťuje agentura Jana 
Olomouc) : 
Pohádky, soutěže, tanec, zpěv, 
diskotéka, hry…. 

70,- Kč 

               

9.6.2021 
  středa 

U Havelků na dvorečku – prohlídka a 
setkání s domácími zvířátky 

Pokud máte něco na zub pro 
zvířátka, můžete přinést – staré 
pečivo, jablíčka, mrkev, granulky……. 

                    



Dle 
počasí 

Zmrzlinové mlsání u paní Martiny pro 
všechny děti 

Zmrzlinu zaplatíme ze sběru 

           
15.6.2021 Maňáskové divadlo v MŠ - POHÁDKA 

„Krtek a rytíř“ 
 
50,- Kč                                       NOVÉ! 

18.6.2021 Dopolední návštěva 1.třídy ZŠ 
Tlumačov s předškolními dětmi – 
shlédnutí ukázkové hodiny v 1.třídě 

 
 
                                                    NOVÉ! 

 

21.6.2021 
  Pondělí 
 
 
 
 
 
ZMĚNA! 
 

Rozloučení s předškoláky 
s programem (dle 
epidemiologické situace a 
aktuálně povoleného počtu 
účastníků ve vnitřních 
prostorech proběhne akce za 
účasti rodičů a zástupce 
základní školy, v opačném 
případě se bude akce konat ve 
třídě Sluníček v dopoledních 
hodinách bez přítomnosti 
rodičů a hostů) 
 

TŘÍDA SLUNÍČKA 

 

24.6.2021 
ČTVRTEK 
ZMĚNA TERMÍNU 
VZHLEDEM 
K DOMLUVENÉMU 
DATU PROMÍTÁNÍ 
POHÁDKY PRO 
DĚTI V MULTIKINE 
VE ZLÍNE NA 
ČTVRTEK 
24.6.2021 NA 
15.00 HODIN. 
 
ZMĚNA! 
 
 

Spaní v mateřské škole ZE 
ČTVRTKA NA PÁTEK 
s programem: 

- Výlet do Zlína  
- Shlédnutí filmu pro 

děti dle vlastního 
výběru pouze pro naši 
třídu v samostatném 
sále 

- Návštěva KFC – drobné 
občerstvení – hranolky 

- Návštěva zlínského 
parku s atrakcemi pro 
děti 

- Po návratu do MŠ 
večeře, večerní 
vycházka za pokladem 
s baterkami nebo 
lampiony.  

 

        POUZE PRO DĚTI ZE TŘÍDY      
                      SLUNÍČEK 

 
 
Podrobnější informace vám budou 
podány před konáním akce. 

 


