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ZÁŘÍ -

3. září nastoupilo 25 nových dětí
absolvovali jsme několik polodenních výletů / do Mokřin, Kaškovic, Skaliček /
od 7. začaly děti z motýlkové třídy jezdit do jabloneckého bazénu na kurzy
plavání

ŘÍJEN 6. akce „Zdravý zoubek“, navštívily nás se svým zdravotně zaměřeným
programem a pomůckami studentky SZŠ v Turnově
10. – mladší děti se účastnily programu „Interhaf“ s ukázkami výcviku psů
a děti ze třídy Motýlků shlédly hudební pořad v turnovském divadle „Hledáme
hudbu“
14. – návštěva turnovského divadla s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“
21. „Kouzelný večer“ s hledáním pokladu, Kominickou pohádkou, diskotékou
a hostinou od maminek
LISTOPAD – 14.- turnovské divadlo pro starší děti s pohádkou „Naše písnička,
aneb postavím si domeček“
15.- divadlo v Turnově pro mladší děti.s pohádkou „Vánoční hvězda“
27. jsme společně se žáky a učiteli místní ZŠ zazpívali v dolením kostele u
příležitosti rozsvěcení vánočního stromu
PROSINEC - 5. jsme slíbili Mikulášovi poslušnost a obdrželi za to nadílku
9. – shlédnutí hudební pohádky ve školce „Putování za betlémskou hvězdou“
pečení cukroví a přípravy na svátky
7.,14.,15.- vánoční dílničky jednotlivých tříd
14. nadílka a slavnost u stromečku ve třídách
20. děti ze třetí třídy ZŠ si pro nás nachystali operetku Šípková Růženka
LEDEN – 16. jsme absolvovali pohádku „Zimní příběhy včelích medvídků“ v turnovském
divadle
ÚNOR – 9. jsme si prohlédli školní knihovnu místní ZŠ, třeťáci si pro nás nachystali
čtení pohádek
13. turnovské divadlo a pohádka O Honzovi
od začátku února do března navštěvovaly mladší děti již tradičně solnou
jeskyni v Turnově
BŘEZEN – 2. jsme si užili karneval s maškarním rejem a hostinou
7. jsme navštívili střední zdravotnickou školu v Turnově, prohlédli jsme si
výukové prostory pro budoucí sestřičky a bratry, a na vlastní kůži jsme si
vyzkoušeli náročnou práci zdravotníků
14. pohádka v divadle Turnov „Když jde kůzle otevřít“
21. slavnost Vynášení Zimy
23. návštěva tvořivé dílny ve svíčkárně Rodas v Liberci – mladší děti
28. starší děti si vytvořily krásné výrobky ve svíčkárně Rodas v Šestajovicích
budoucí prvňáčci si vyzkoušeli ve dvou tvořivých dílničkách v místní ZŠ
„opravdovou“ školu

DUBEN – 4. děti ze třídy Motýlků navštívily 1. třídu ZŠ
21. oslava Dne Země
26. divadlo Matýsek v naší školce s pohádkou „Copak asi trápí čápy?“
28. prezentace výtvarných prací v místním kostele / společná akce se ZŠ /
KVĚTEN – 4.,10.,11. besídky všech tříd ke Dni matek
3. Den otevřených dveří ve školce
11.vítání malých občánků
30.celodenní výlet mladších dětí do Liberce s prohlídkou zoologické zahrady,
pohádkou „O Popelce“ a návštěvou dětského hřiště s vláčkem v Lidových sadech
ČERVEN – 1.oslava Dne dětí se stopovanou a hostinou
5. starší děti se účastnily akce na dopravním hřišti
12. slavnostní rozloučení s předškoláky
14. školní výlet starších dětí do obřího akvária v Hradci Králové, poté prohlídka
Perníkové chaloupky u Kunětické hory
20. akce „Pohádkový les“, pořádaná místní ZŠ
Za pěkného počasí absolvovaly děti všech tříd polodenní výlety po okolí, starší
děti si užily i jízdu vláčkem na Sychrov, kde si s princeznou prohlédly zámek,
relaxovaly v zámeckém parku
2 x jsme přispívali do charitativního Fondu Sidus pro nemocné děti
sbírali jsme víčka a zátky pro nemocného Ondráška
organizovali jsme prostřednictvím firmy Prima Vizus oční screening pro děti
zajistili jsme odborná vyšetření pro potřebné děti v pedagogicko psychologické poradně
zapojili jsme se do dotačního programu Šablony pro MŠ, získali prostředky a od března
realizujeme program „Krůčky za poznáním“ – program zahrnuje :
a) školní asistentku pro potřebné děti
b) semináře pro učitelky v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze,
práce s dvouletými dětmi, logopedie
c) sdílení zkušeností pedagogů – s MŠ Chutnovka
d) setkávání s rodiči formou schůzek s odborníky na předškolní problematiku

