PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLOSYŇ
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁŘÍ
Třídní schůzka
Adaptační období pro nově přijaté děti
Zahradní slavnost – „Odemykání školky“ - společná zábava pro děti, rodiče, prarodiče.
Soutěž maminek o nejchutnější koláč. Soutěž tatínků v opékání špekáčků. Slavnostní
přivítání nových dětí malá imarikulace
Zahájení „školičky“ předškoláků
Zahájení projektu „Čteme dětem“
Zahájení lekcí anglického jazyka
Zahájení „Veselého pískání na flétničku“

ŘÍJEN
Myslivecké dopoledne – přírodovědný program – zahájení projektu „ My a příroda“
Výlet do Veltrus - projekt „My a příroda“
Dílnička: práce s přírodninami, listy, dýněmi, výroba podzimních dekorací – společné
aktivity dětí a rodičů
„All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“ aneb Halloween, zábava pro děti,
rodiče a prarodiče v maskách všeho druhu

LISTOPAD
Divadelní představení v MŠ
Fotografování dětí
Dílnička rodičů, prarodičů s dětmi ; výroba dárků a vánočních dekorací
Vystoupení dětí s vánočními koledami při rozsvícení zlosyňského vánočního stromu
Sladké perníčkové mámení – tvorba a zdobení vánočních perníčků

PROSINEC
Mikulášská nadílka aneb netřeba se čerta bát
Vánoční výstava pro rodiče, prarodiče a veřejnost
Píšeme a kreslíme Ježíškovi
Vánoční besídka pro rodiče a prarodiče
Vánoční zvyky – lití olova, krájení jablíček, lodičky na vodě, purpura, apod.
Přijde Ježíšek do školky? Vánoční nadílka

LEDEN
Divadelní představení v MŠ
Kdepak ty hnízdo ptáčku máš? Péče o ptáky v zimě. Krmivo. Budky. „My a příroda“.
Bílý den

ÚNOR
Zahájení plaveckých kurzů
Masopust – pochod masek obcí se zpěvem a tancem
Pyžamový den
Pomáhat a chránit – Den s Policií ČR

BŘEZEN
Velikonoční výstava
Vynášení Morany
Co se děje v lese? Orientační pochod s plněním úkolů. „My a příroda“
Dopoledne na dopravním hřišti. Jezdíme. Chodíme. Dodržujeme pravidla silničního
provozu.

DUBEN
Fotografování dětí
Dílnička pro rodiče, prarodiče a děti – výroba velikonočních dekorací
Hody, hody...pomlázka a hledání velikonočních vajíček na školní zahradě
Čarodějnice – tématické hry, soutěže v maskách čarodějů a čarodějnic – školní zahrada
Environmentální program - „My a příroda“

KVĚTEN
Den otevřených dveří
Zápis nových dětí do MŠ
HÓÓÓŘÍ – nácvik evakuace dětí – prevence s HZS Kralupy nad Vltavou
Školní výlet
Jak se rodí med – návštěva u včelaře - „My a příroda“

ČERVEN
Oslava dne dětí
Dny Kralup nad Vltavou
Školní výlet
Tajuplná noc v MŠ pro předškoláky
Rozloučení s předškoláky. Zamykání školky. Besídka, pasování na školáky

Plán akcí se může měnit a doplňovat. Konkrétní termíny jednotlivých akcí budou
s předstihem prezentovány především na nástěnce školy, potom na webu a případně
budou rozesílány rodičům na e-mailovou adresu.

