DIVADLA A DALŠÍ AKCE
MŠ LOUŇOVICE 2020- 2021:
1. pololetí
Září

Říjen
(29.-30.
podzimní pr.)

Listopad
Prosinec
(vánoční
prázdniny
23.12. – 3.1.)

Leden

2.9. út

Třídní schůzka Želviček

Rodiče Želviček

3.9. stř

Třídní schůzka Rybiček

Rodiče Rybiček

16.9. stř

Divadlo ,,Námořník Bořík na
cestách“

Obě třídy 9,30
3 200,-

25.9. pá

Polytechnický program
,,Stavitelé města“ (zajišťují pí
uč.)

Želvičky

5.10. po

,,Zvířátkový karneval“ u
příležitosti ,,Mezinárodního dne
zvířat“

Obě třídy

7.10. stř

Environmentální program
,,Poznáváme život pejska“ s pí
Šimečkovou

Obě třídy

20.10. út

Oslava ,,Den stromů“

Obě třídy

30.11. po

Zpívání u rozsvícení vánočního
stromku na zahradě MŠ

Obě třídy

,,Mikulášský, andělský a
čertovský karneval“

Obě třídy dopoledne

7. a 8. 12.

Polytechnický program ,,Vánoční
pečení“ zajišťují pí uč.

Obě třídy

16.12. stř.

Vánoční nadílka ve školce,
slavnostní oběd

Obě třídy

Slavnost Tří králů

Rybičky
Želvičky

4.12.

6.1.

pá

stř

Kolektivní hra ,,Hledání korun Tří
králů“

2. pololetí
Únor

1.- 3. 2.

Polytechnický program ,,Hrátky
s vlnou“ zajišťují pí uč.
Polytechnický program
,,Architekti“ zajišťují pí uč.

Rybičky

Plavání květen
až únor v úterý
(nekoná se)

10.2. út
11.2. stř

Polytechnický program
,,Inženýři“ zajišťují pí uč.

Želvičky

17.2.

Polytechnický program ,,Pekařka
Marta“ zajišťují pí uč.
Finanční gramotnost zajišťují pí
uč.
Polytechnický program ,,Truhlář
Tonda a tkadlec Pepa“

Rybičky

23.2. út

Polytechnický program
,,Švadlenka Madlenka“

Rybičky

2.3. út

Polytechnický program
,,Malíř Šmudla“
Polytechnický program ,,Stavíme
mosty“ zajišťují pí uč.

Rybičky

4.3. čtvr

Kolektivní hra ,,Řemesla kolem
nás“ zajišťují pí uč.

Želvičky

5.3. pá

Polytechnický program
,,Zahradník Pavlík“ zajišťují pí uč.

Rybičky

Polytechnický program ,,Týden
zkoumání, bádání a
experimentů“
Projektový den ,,Obec, ve které
žijeme“

Želvičky

,,Malá technická univerzita“ –
polytechnický program ,,Malý
vodohospodář“ s lektorkou

Želvičky
70,-/dítě?

Noční spaní ve školce ,,Noc
s Andersenem“

Starší děti

Divadelní představení pohádky
,,Hody, hody, doprovody“
p. Hamajdová

Obě třídy
3 200,-

22. - 26.2.
22. - 26.2.

Březen
(jarní prázdniny
8. – 14.3.)

3.3. stř

15. - 19.3.

…..

22.3.

po

Datum akce
je rozšířené
do června 21
29.3. po

Želvičky

Želvičky
Rybičky

Želvičky

Želvičky

Duben
(2.- 5. 4.
velikonoce)

30.3.

út

Velikonoční setkání s rodiči

Obě třídy

31.3.

stř

Obě třídy

12.4.

po

Kolektivní hra ,,Cesta za
velikonočním zajíčkem“ zajišťují
pí uč.
Malá technická univerzita ,, Malý
zpracovatel odpadů“ s lektorkou

16.4.

pá

Cirkus ,,Adonis“ - kouzla, čáry,
legrace
Projektový den ,,Lesy kolem nás“

Obě třídy

,,Rej čarodějů a čarodějnic“

Obě třídy

Malá technická univerzita ,,Malý
energetik“ s lektorkou

Želvičky 10,30
70,- Kč/dítě

Besídky k svátku matek

Rybičky 15,30
Želvičky 16,00
Obě třídy

….
30.4.
Květen

pá

3.5. po

10.5.

po

….

14.5.

pá

17.5.

po

28.5.

pá

31.5.

Červen

Environmentální program
,,Poznáváme život pejska – 2.
část“ s pí Šimečkovou
Cyklus ,,Děti a bezpečí –
záchranáři ve školce“
Cyklus ,,Děti a bezpečí –
dopravní dopoledne ve školce“
zajišťují pí uč.
Divadelní představení ,,Veselé
pohádky“ Jana Koutová
Polytechnický program
,,Dřevíčkova dílnička“

Želvičky 10,30
70,-Kč/dítě

Želvičky

Obě třídy
130,-/dítě
Obě třídy

Obě třídy 3 500,10,00
Obě třídy
130,-/dítě

1.6.

út

MDD – maškarní karneval + hry a
soutěže- zajišťují pí uč.

Obě třídy

3.6.

čtvr

Sportuje celá rodina - sportovní odpoledne rodičů a
dětí ve školce u příležitosti Dne
otců – zajišťují pí uč.

Obě třídy

……

pá

Polodenní výlet do VÚŽV
v Uhříněvsi – program ,,Příběh
potravin“

Želvičky

7.6.

po

14.6. po
18.6. pá

22.6. út

25.6. pá

16.2.2021

25.6.

pá

25.6.

pá

,,Malá technická univerzita“ ,,Malý archeolog“ s lektorkou

Želvičky 9,15
70,-/dítě?

Cyklus ,,Děti a bezpečí – hasiči ve
školce“
,,Rozloučení s předškoláky“ –
s ,,Divadlem Katka a Gábina“ pro
děti obou tříd a jejich rodiče

Obě třídy
16,00

Celodenní výlet na zámek Loučeň Obě třídy
– bludiště + program ,,Z pohádky
do pohádky“
Karneval ,,Indiáni z Louňovic“
Obě třídy
,,Veselé indiánské bubnování“
s p. Šušorem
Noční spaní ve školce ,,Indiáni
z Louňovic“

Obě třídy 10,00
3 200?
Starší děti

Bohumila Nováková

Objednat koloběžku v září na příští rok 2020/2021

23.10. 10,45 Houbařská pohádka divadlo koloběžka 2 500,-

Adonis 16. dubna 2021

Malá technická univerzita 2020/2021
22. března
23.4. odpady
21. 5. energetik
7.6. archeolog

16.12.2021 - 9,30 Jana Koutová

3 500,- Kouzelné vánoce

18.6. 10,00 ……………….. ŠUŠOR- změna termínu
-----------------------------------------------Plavání únor – květen – úterý jako loni

