
AKADEMIE V MŠAKADEMIE V MŠAKADEMIE V MŠ   
   ZAHRADNÍ PARTYZAHRADNÍ PARTYZAHRADNÍ PARTY
ČtvrtekČtvrtekČtvrtek

1. Berušky - Sluníčko1. Berušky - Sluníčko1. Berušky - Sluníčko
2. Včeličky - Den je slunečný2. Včeličky - Den je slunečný2. Včeličky - Den je slunečný   
3. Motýlci - Kamarádi3. Motýlci - Kamarádi3. Motýlci - Kamarádi   
4. Berušky - Skok4. Berušky - Skok4. Berušky - Skok   
5. Včeličky - Žralok5. Včeličky - Žralok5. Včeličky - Žralok   
6. Motýlci - Čao Bello!6. Motýlci - Čao Bello!6. Motýlci - Čao Bello!

Ukončení akademie v 17:00 hodinUkončení akademie v 17:00 hodinUkončení akademie v 17:00 hodin

23. června23. června23. června

Zahrada MŠ - zadní částZahrada MŠ - zadní částZahrada MŠ - zadní část

PROGRAM:PROGRAM:PROGRAM:

15:00 hodin15:00 hodin15:00 hodin

S sebou: deku na sezení, něco dobrého na zub i k pitíS sebou: deku na sezení, něco dobrého na zub i k pitíS sebou: deku na sezení, něco dobrého na zub i k pití      



S sebou:S sebou:S sebou: Spacák, pyžamo, kartáček na zoubky, dívky a dlouhovlasí Spacák, pyžamo, kartáček na zoubky, dívky a dlouhovlasí Spacák, pyžamo, kartáček na zoubky, dívky a dlouhovlasí   
kluci hřeben, oblečení na druhý den.kluci hřeben, oblečení na druhý den.kluci hřeben, oblečení na druhý den.
lehké občerstvení: formou ovoce, zeleninu na talíři či táckulehké občerstvení: formou ovoce, zeleninu na talíři či táckulehké občerstvení: formou ovoce, zeleninu na talíři či tácku   

PŘESPÁNÍČKO V MŠPŘESPÁNÍČKO V MŠPŘESPÁNÍČKO V MŠ

pitný režimpitný režimpitný režim
zábavný podvečer - hry, zpívání u kytary, promítání pohádkyzábavný podvečer - hry, zpívání u kytary, promítání pohádkyzábavný podvečer - hry, zpívání u kytary, promítání pohádky
možná i noční hrumožná i noční hrumožná i noční hru
snídanisnídanisnídani

Děti můžete vyzvedávat v pátek po obědě nebo dle svých možností.Děti můžete vyzvedávat v pátek po obědě nebo dle svých možností.Děti můžete vyzvedávat v pátek po obědě nebo dle svých možností.
Páteční dopoledne bude probíhat v běžném režimu ve všech třídách a odpoledne dle aktuálního počtu dětí.Páteční dopoledne bude probíhat v běžném režimu ve všech třídách a odpoledne dle aktuálního počtu dětí.Páteční dopoledne bude probíhat v běžném režimu ve všech třídách a odpoledne dle aktuálního počtu dětí.

MŠ ZAJISTÍ:MŠ ZAJISTÍ:MŠ ZAJISTÍ:   

Zveme všechny děti k nočnímu dobrodružství!Zveme všechny děti k nočnímu dobrodružství!Zveme všechny děti k nočnímu dobrodružství!
Přespání ve školce je organizováno pro všechny děti /a jejichPřespání ve školce je organizováno pro všechny děti /a jejichPřespání ve školce je organizováno pro všechny děti /a jejich

rodiče, kteří se cítí být jednu noc bez dětí/ ze všech tříd.rodiče, kteří se cítí být jednu noc bez dětí/ ze všech tříd.rodiče, kteří se cítí být jednu noc bez dětí/ ze všech tříd.   

Sraz: v 18:00 hodin ve školceSraz: v 18:00 hodin ve školceSraz: v 18:00 hodin ve školce
Prosíme rodiče, aby děti byly po večeři !Prosíme rodiče, aby děti byly po večeři !Prosíme rodiče, aby děti byly po večeři !

Nahlaste prosím, zájem u třídních učitelek. 


