SPANÍ VE ŠKOLCE
spojené s návštěvou multikina ve
ZLATÉM JABLKU ve Zlíně
pro všechny děti ze třídy „Sluníček“
které budou s námi chtít strávit den a noc v mateřské
škole bez rodičů + navíc jedno večerní dobrodružství.

Čtvrtek 24.6.2021
Děti nastoupí jako obvykle ráno do mateřské školy. Přinesou si s sebou batůžek
s pláštěnkou, kapesník, pohodlné oblečení a pevnou obuv, pití ve šroubovací
láhvi, něco dobrého k večeři a plyšáka na spaní + baterky na večerní
dobrodružnou cestu Tlumačovem: „ Za pokladem ledního medvěda Norma“
s několika stanovišti a plněním zábavných úkolů, zakončenými hledáním
pokladu na školní zahradě.
Ve 14.11 hod. odjedeme vlakem do Zlína, v 15.00 hod. proběhne promítání
filmu pro naše děti v jednom ze sálů multikina :

„LEDOVÁ SEZONA – ZTRACENÝ POKLAD
Pro děti je domluveno snížené vstupné 80,- Kč !
Odpolední svačina je zajištěna ze školní jídelny. Po skončení promítání
navštívíme KFC, kde si pochutnáme na křupavých hranolkách ☺.
Potom navštívíme dětské hřiště v hlavním parku ve Zlíně, kde se děti mohou
proběhnout a vyzkoušet místní atrakce.

Po skončení akce přijedeme autobusem zpět do Tlumačova (cca 19.00 hod.) a
program bude pokračovat v MŠ :
- večeře – zajistí rodiče podle vlastního uvážení. Balíček s jídlem si
donesou děti ráno do MŠ v podepsané krabičce nebo sáčku – budou
uloženy v lednici v MŠ
- hry, povídání, kreslení v MŠ, dle počasí pobyt na školní zahradě
- po setmění dobrodružná cesta Tlumačovem s plněním úkolů,
zakončená hledáním pokladu ledního medvěda Norma na školní
zahradě
- malá večerní hygiena
- pohádka na dobrou noc - usínání

Pátek 25.6.2021

7.00 – 8.00 hod. :

budíček, rozcvička, předávání diplomů s dárečkem,
ranní svačina v MŠ a běžný režim

Děti, které nebudou v MŠ spát, přijdou normálně ráno do MŠ a půjdou do
třídy Hvězdiček, odkud si je učitelky přeberou do Sluníček

TATO AKCE JE ZCELA DOBROVOLNÁ !
ZÚČASTNÍ SE DĚTI, KTERÉ SE NEBOJÍ DOBRODRUŽSTVÍ A STRÁVENÉ NOCI SE
SVÝMI KAMARÁDY A UČITELKAMI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DĚTI NENUŤTE,
ABYCHOM NEMUSELI VEČER VOLAT MAMINKÁM!

VYBÍRÁME:
80,- Kč ( vstupenka do kina )
40,- Kč ( doprava vlakem do Zlína, zpět autobus )
30,- Kč ( hranolky - koupíme velké kýblíky a dáme dětem na tácky
rozumné množství, jen tak na chuť, v žádném případě
nebude toto jídlo nahrazovat večeři

150,- Kč Celkem - případný doplatek uhradíme ze
Sběru

