
 Každé úterý -  Cvičeníčko  
Od 4. 6. 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. Poslední Cvičeníčko proběhne 18. 6. 

 
 7. 6. Otevírání studánek 

V pátek 7. 6. s dětmi vyrazíme do Wilsonova lesa na hledání a otevírání studánek. Dětem 
prosím připravte batůžek, aby si mohly nést pití, svačinku si vezmeme ze školky. Odchod na 
vycházku bude v 8:00 

 
 12. 6. Den Otců 

Ve středu 12. 6. od 16:00 zveme všechny tatínky, aby s námi oslavili den Otců se svými dětmi 
na zahradě naší školky. Bude přichystáno občerstvení, zábavné úkoly a vyrábění. 
 

 14. 6. Návštěva Otevřené zahrady 
V pátek 14. 6. s dětmi opět vyrazíme do Otevřené zahrady v Brně. Dětem prosím připravte 
batůžek, aby si mohly nést pití, svačinku si vezmeme ze školky. Odchod na vycházku bude v 
8:00 
 

 18. 6. Zahradní slavnost 
V úterý 18. 6. od 15:00 Vás všechny srdečně zveme na zahradní slavnost, na které děti uvidí 
pohádku od divadla Úsměv a předškoláci budou slavnostně pasováni na školáky. Bude 
přichystáno občerstvení, ale můžete přinést něco malého z Vaší kuchyně pro děti, děkujeme.  
 

 25. 6. Zoologická zahrada Jihlava 
V úterý 25. 6. pojedeme s dětmi na výlet do zoologické zahrady v Jihlavě. Pro děti bude 
vypraven autobus od Mateřské školy. Sraz dětí je v 8:15. Přichystejte prosím dětem na výlet 
batůžek na pití a můžete jim přibalit malou sladkou svačinku. Strava bude zajištěna z MŠ. 
Další informace ještě upřesníme. 
 
 Školní rok končí 28. 6. a 1. 7. začíná prázdninový provoz. Prosíme, kdo nedopsal, dopište 

předpokládanou docházku o prázdninách. Děkujeme. 
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