
 
 
 

 

 Plavání 

Z důvodu uzavření plaveckých bazénu je plavání prozatím pozastaveno. Po znovuotevření začneme opět 
navštěvovat lekce plavání. 
 

 Tělocvik 

V rámci dopoledního programu bude každé úterý probíhat tělocvik v naší školní tělocvičně. Děti se 
budou do TV převlékat, proto Vás moc prosím, aby měly děti v pytlíku v šatničce přichystané převlečení. 

Převlékat se začneme v 8.30, TV bude začínat cca 8.45 😊. 
 

 Lyžařský výcvik 

Bude probíhat nejdříve v týdnu od 15. 2. O podmínkách a termínu momentálně jednáme s lyžařskou 
školou. Bližší informace Vám předáme hned, jak bude jistý termín konání. 
 

 8. – 12. 2. - Týden plný emocí 

Tento týden si budeme s dětmi povídat o emocích. Každý den se budeme podrobně věnovat jedné až 
dvěma emocím – jak se cítíme, proč a co naše emoce může ovlivnit. Týden zakončíme oslavou  
sv. Valentýna. 
 

 12. 5. – Sv. Valentýn – tématický den 

Jako zakončení „týdne plného emocí“ si oslavíme svátek všech zamilovaných. Budeme si povídat o emoci 
láska – k rodičům, kamarádům a dalším důležitým lidem kolem nás. Vytvoříme si valentýnské přáníčko 

a další tématické výrobky, společně s dětmi si také upečeme „zamilované“ muffinky 😊. 
 

 15. – 19. 2. Masopustní týden 

Celý týden bude zasvěcen oslavám Masopustu. S dětmi si řekneme, co Masopust znamená, proč ho 
slavíme, jak se jmenují jednotlivé dny oslav a mnoho dalšího. 16. 2. na maškarní úterý si s dětmi 
uspořádáme karneval. Dětem, prosím, nachystejte masku, do které se děti převléknou už ráno, před 
příchodem do třídy. Jestli budete chtít, můžete do školky dětem přibalit nějakou dobrůtku, kterou si 
společně na maškarní úterý děti ochutnají. 
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 Měsíční téma – Povolání/profese/řemesla 

Celým měsícem únorem nás bude provádět téma „Povolání/profese/řemesla“. Kdyby nám situace 
kolem covid-19 dovolila vstup návštěv a výukových programů do MŠ, bylo by pěkné, kdyby nás navštívili 

někteří z Vás rodičů a přišli nám popovídat o své profesi 😊.  

 

 
 
 

 
 

 

                         
         


