KULTURNÍ AKCE – MŠ LOUŇOVICE 2021/2022
2. pololetí
Únor

7. – 11.2.
17.2.

Březen
Plavání úterý
1. 3. do 24.5.

Rybičky

Obě třídy 9,30
3 500,-

Rybičky

21.2.

po

Divadelní představení pohádky
,,O zachráněné panně aneb
řemesla na hradě“ – divadlo
Katka a Gábina“

28.2.

po

Obě třídy
Karneval ,,Ten dělá to a ten zas
ono“
Želvičky
Polytechnický program ,,Cukráři
a pekaři“
Polytechnický program ,,Kuchaři“ Želvičky

2. - 3.3.
10.3.
14.3.

Polytechnický program
,,Dřevíčkova dílnička“

16.3.

Přednáška pro rodiče na téma
,,Školní zralost“ v 16,00 s Mgr.
Zuzanou Hauzarovou

???

,,Výtvarný ateliér“ s výtvarníkem
panem Bc. Markem Králíkem

Želvičky

po

Představení pohádky ,,Čarovná
květina“ – divadlo Kůzle
Cirkus Adonis

Obě třídy 9,15
2 200,Obě třídy 10,45

30.3.

stř

Návštěva knihovny

Želvičky dopoledne

1.4.

pá

Předškoláci

7.4.

čtvr

12.4.

út

,,Večer s Andersenem“ –
podvečerní kolektivní hra ,,Ve
službách krále“
Divadelní představení pohádky
,,Hody, hody, doprovody“ p.
Hamajdová
Velikonoční tvoření s rodiči

21.3.
25.3.

Duben
(14. - 18. 4.
velikon. pr. ZŠ +
velikonoce)

Polytechnický program ,,Hrátky
s vlnou“
Polytechnický program ,,Není
šnek jako šnek“

Obě třídy
120,- nebo 150,-/dítě
(dle počtu dětí)
Želvičky (možno i pro
Rybičky)

Obě třídy 10,00
3 500,Obě třídy 15,45

13.4.

stř

Velikonoční sportování na školní
zahradě dopoledne

Obě třídy

25.4.

po

Environmentální program
,,Ukázka dravců“

Obě třídy 10,00
2 900,-

29.4.
Květen

10.5.
12.4.
18.5.

pá Čarodějnický karneval +
kolektivní hra
út Oslava svátku matek – besídka
pro maminky
čtvr Oslava svátku matek - besídka
stř

25.5.
26.5.

Červen

Rybičky

15,45

Želvičky

15,45

Cyklus ,,Děti a bezpečí“ ,,Záchranáři v MŠ“
Fotografování dětí – jednotlivci a
třídy
Polodenní výlet – návštěva ZŠ ve
Stříbrné Skalici

Obě třídy

6 000,-

MDD – karneval plný pohádek +
pohádkové bubnování s p.
Šušorem

Obě třídy 10,00
3000,-

31. 5.

út

1.6.

stř MDD – dopravní dopoledne na
školní zahradě
stř Cyklus ,,Děti a bezpečí“ - ,,Hasiči
v MŠ“

8.6.

9.6.

čtvr

10.6.

pá

16.6.

Obě třídy dopoledne

Obě třídy
Předškoláci

Obě třídy
Obě třídy , 9,30

Sportuje celá rodina - sportovní odpoledne rodičů a
dětí ve školce u příležitosti Dne
otců
Polodenní výlet do VÚŽV
v Uhříněvsi – program ,,Příběh
potravin“
Celodenní výlet do Takonína –
program pro děti ,,Vodnická
pohádka“, soutěže a hry pro děti

Obě třídy
Od 15,30

Želvičky
odjezd v 7,45
příjezd asi v 13,30
Obě třídy

17.6.

pá

Námořnický karneval

Obě třídy

17.6.

pá

Kolektivní večerní hra
,,Námořníci z Louňovic“ –
zajišťuje MŠ

Předškoláci

21.6.

út

,,Rozloučení s předškoláky“ –
vystoupení dětí obou tříd +
divadlo - ,,O Terezce a Matějovi“

Obě třídy 15,00

22.6.

stř

Sportovní dopoledne – ukončení
projektu ,,Cvičíme se zvířátky“
na školní zahradě
,,Zábavné dopoledne pro
předškoláky“ – dopoledne plné
her, úkolů a soutěží

Obě třídy dopoledne

23.6.

24.6.

Aktualizace 6.6.2022
Aktualizace vyznačena červeně.

pá Divadelní představení pohádky
,,Hurá prázdniny“ – Divadlo
Kůzle

Želvičky

Obě třídy 10,30
2 200,-

Bohumila Nováková

