
 
Plán akcí na měsíc DUBEN 

 
 

 
 
Každé úterý – Cvičeníčko 
Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti a aby každé dítě vítězilo především samo nad sebou a mohlo 
být úspěšné. 
Je prokázáno, že obratné děti mívají méně úrazů a fyzická zdatnost zvyšuje obranyschopnost dětského organismu. 
Prosíme, mějte pro děti nachystaný batůžek s pitím a cvičebním úborem – tepláky, triko a obuv do tělocvičny. Přijďte nejpozději do 8.30.  
 

1.4. Screeningové vyšetření zraku dětí 
I letos budeme v MŠ opakovat screeningové vyšetření zraku dětí. Jedná se o preventivní vyšetření zraku přístrojem PLUSOPTIX A09 – bezkontaktní 

vyšetření, které lze tímto přístrojem provádět již od 6 měsíců věku dítěte. Vyšetření je rychlé, nenáročné, šetrné a obě oči jsou vyšetřovány současně. 
Vyšetření zraku není povinné, cena je 200,-. Zájemce prosím, aby se hlásili a částku platili u třídní paní učitelky. 
 
10.4. Návštěva Otevřené zahrady 
S dětmi si uděláme dopolední výlet do Otevřené zahrady v samém centru Brna. Budeme se toulat zahradami nebo si s dětmi zahrajeme hry na 
interaktivních stanovištích, která vysvětlují přírodní zákony. Celé dopoledne budeme pozorovat jarní přírodu. Naše pozorovaní s pomocí paní učitelky 
zapíšeme a zakreslíme do speciálního pracovního listu. 
Dětem, prosím, nachystejte batůžek s malou dobrůtkou, svačinka i lahvička s pitím bude připravena ze školky. Do MŠ přijďte nejpozději v 7.30 nebo 
děti přiveďte přímo k Otevřené zahradě (Údolní 33, 602 00) v 9.00. Děkujeme. 
 

11. 4 Tématický den – sázení osení 
Celé dopoledne si s dětmi budeme povídat o jaře a zahrádce. Společně si zasadíme osení. 
Prosíme, aby si děti na tento den přinesly kelímek od jogurtu nebo jinou plastovou nádobku. Děkujeme. 
 



 
15. – 18. 4. Velikonoční barevný týden 
Po celý týden prosím oblékejte děti do barev konkrétního dne: pondělí: modré, úterý: žluté, středa: černá, čtvrtek: zelený. 
V celé školce bude probíhat soutěž o to, která třída bude mít každý den nejvíce kusů barevného oblečení . 
V tomto týdnu si také budeme barvit velikonoční vajíčka. Dětem, prosím, nachystejte dvě vyfouknutá vajíčka. Děkujeme. 
 

17. 4. Divadlo v MŠ 
Do MŠ přijede „Pohádkové divadlo“ s pohádkou „Černoušek Bum-ti“. Příběh černouška, který hledá vodu a bubínek. Na cestě potkává Opici, Žirafu, 
Lva a Hada. V představení jsou velké loutky a krásné písničky. 

 
18.4. Easter Egg Hunt 
Na zelený čtvrtek si s dětmi uspořádáme hon na velikonoční vajíčka na naší školní zahrádce. Děti budou plnit spoustu zajímavých úkolů, soutěží a 
hlavně hledat velikonoční vajíčka. Za všechny splněné úkoly dostanou děti malou velikonoční odměnu . 

 
29. 4. Čarodějnický bál 
Poslední odpoledne v měsíci dubnu uspořádáme na naší školní zahradě čarodějnický bál pro všechny děti a jejich rodiče. Celé odpoledne bude plné 
čarodějnických soutěží, hudby a tance. Odpoledne zakončíme opékáním buřtíků. 
Začátek akce je v 16. 00. 


