OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2013/2014 aneb
JAK ŠEL ČAS
ZÁŘÍ -

1. září nastoupilo 19 nových dětí, v průběhu roku pak ještě další 3 děti
absolvovali jsme několik polodenních výletů / do Mokřin, Hrubý Rohozec /
pouštěli jsme draky
od 11. začaly děti z motýlkové třídy jezdit do jabloneckého bazénu na kurzy
plavání
navštívili jsme divadlo v Turnově s pohádkou O bublinkové víle
Motýlkové děti absolvovaly kurz dopravní výchovy na hřišti v Turnově

ŘÍJEN 10. jsme shlédli představení Jů a Hele v jabloneckém kině Junior
23. návštěva turnovského divadla s představením 3 pohádky
25. se konala oblíbená akce Kouzelná noc, s podtitulerm „Kočičí „kdy jsme
hledali poklad , zazpívali si společně v písňovém pořadu O zvířátkách s paní
Čemusovou a pochutnali si na dobrotách od rodičů
Organizovali jsme sběr druhotných surovin
LISTOPAD - turnovské divadlo s pohádkou Princezna Anka
Děti ze tříd Berušek a Koťátek začaly navštěvovat solnou jeskyni
kulturním prográmkem jsme vítali nové občánky
PROSINEC - u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu jsme zazpívali v kostele
slíbili jsme Mikulášovi poslušnost a obdrželi za to nadílku
turnovské divadlo s pohádkou Tři čuníci
pečení cukroví a přípravy na svátky
vánoční dílničky jednotlivých tříd
nadílka a slavnost u stromečku
LEDEN – návštěva 1. třídy v místní ZŠ
informativní schůzka s paní učitelkou budoucích prvňáčků
dílničky pro budoucí školáky
turnovské divadlo s pohádkou Čert a Káča
ÚNOR – maškarní karneval
Divadélko v MŠ – písničková pohádka Ptačí sněm
BŘEZEN – jablonecké divadlo s pohádkou Jak to chodí u netopýrů
Na první jarní den slavnost Vynášení Zimy
Lyžařský kurz na tanvaldském Špičáku pro nejstarší děti
DUBEN – oslava Dne Země / společná akce s prvňáky ZŠ /
Den otevřených dveří u příležitosti zápisu nových dětí
turnovské divadlo s pohádkou Návštěva v pekle
prezentace výtvarných prací v místním kostele / společná akce se ZŠ /
akce Interhaf – ukázka výcviku asistenčních a vodicích psů
akce Čarodějnice – opékání špekáčků a program na školní zahradě, starší děti
v Kaškovicích u paní učitelky Bursové

KVĚTEN – besídky všech tříd ke Dni matek
vítání malých občánků
akce Předčtenářské gramotnosti v knihovně místní ZŠ / společná akce se ZŠ /
výlet na Hrubý Rohozec
oslava Dne dětí – stopovaná a hostina
ČERVEN – celodenní výlet do Českého ráje, návštěva školky na Hrubé Skále
celodenní výlet nejstarších dětí do Zákup, výroba masek v dílničce, návštěva
zámku a parku
celodenní výlet mladších dětí do milovického parku Mirákulum
Motýlkové děti absolvovaly druhý kurz dopravní výchovy na hřišti v Turnově
slavnostní rozloučení s předškoláky
vyhlášení celoroční soutěže Čteme dětem
Pohádkový les- akce dětí ze ZŠ pro školku
2 x jsme organizovali sběr druhotných surovin
2 x jsme přispívali do charitativního Fondu Sidus pro nemocné děti
organizovali jsme prostřednictvím firmy Prima Vizus oční screening pro děti
zajistili jsme odborná vyšetření pro potřebné děti v pedagogicko psychologické
poradně pro potřebné děti

