
 

 

 

 

Plán akcí na měsíc duben 2019 

 

Každé úterý -  Cvičeníčko  

Od 2. 2. budeme pokračovat návštěvami ZŠ Waldorf, kam budeme chodit na Cvičeníčko 

zdravého stylu. Cvičení je zařazeno do ročního plánu školky, abychom v dětech probudili 

zdravý vztah ke sportu a k pohybu. 

Přichystejte prosím dětem do připravených pytlíčků tepláčky, tričko a obuv do tělocvičny. 

Z organizačních důvodů poprosíme o dodržování příchodu do školky do 8:00. 

 

11. 4. Svět páry a vody 

Ve čtvrtek 11. 4. vyrazíme s dětmi do Technického muzea v Brně prozkoumat taje parních stojů. 

V rámci tématu Doprava se podíváme, čím a jak se jezdilo dříve a čím se cestuje dnes.  

 

17.4. Divadlo Sandry Reidlové 

Ve středu 17. 4. k nám do školky přijede divadlo s pohádkou „O Africe“. 

 

15. 4.–18. 4. Barevný Velikonoční týden 

Předvelikonoční týden u nás ve školce bude zářit barvami. K tomu ale budeme potřebovat Vaši 

pomoc. Každý den se celá školka obleče do jedné barvy a vyhodnotí se nejsladěnější třída. 

Poprosíme Vás tedy, oblečte děti do těchto barev: 

Pondělí – Modré 

Úterý – Žluté 

Středa – Černá 

Čtvrtek – Zelený 

Ve čtvrtek si navíc uděláme tematický Velikonoční den, při kterém budeme zdobit vajíčka. 

Prosím, aby si děti přinesli do školky 1-2 vajíčka. (Vyfouklá nebo nevyfouklá, vyfukování si 

budeme ukazovat.) 

25. 4. Na zeleném proutku 

Ve čtvrtek 25. 4. vyrazíme s dětmi znovu do Technického muzea v Brně podívat se na 

interaktivní výstavu o historii Velikonoc a děti si budou moci vyzkoušet, jak se tento svátek 

kdysi slavil a jak lidé žili. 

 



 

 

29.4. Čarodějnický den ve Fantazii 

V pondělí 29. 4. se s dětmi ponoříme do tajů čarodějnic a budeme oslavovat příchod jara. 

Oblečte děti do kostýmů čarodějnic a kouzelníků, mohou tak dojít už ráno.  Přes den 

proběhne ve školce čarodějný rej plný her a kouzelnického vyrábění a večer se přesuneme na 

zahradu, kde od 16:00 čekají soutěže, opékání špekáčků, hudba, tanec a další legrácky společně 

s rodiči.  

Rodiče v kostýmu jsou srdečně vítáni. 

  

 


