
Připravované akce školy na 2.pololetí školního 

roku( únor – červen 2023) 

14.2.    Masopustní průvod ve spolupráci s MŠ Ve Svahu – 

            dopolední akce  

28.2. od 9.00 hod     návštěva ZŠ, divadelní představení, 

            pouze předškoláci 

8.3. od 9.00 hod    Zooterapie v MŠ – seznámení s ještěrkami 

V týdnu od 13. do 17.3.   návštěva ZŠ – seznámení se školou,  

           pouze předškoláci 

21.3.   Vynášení Morany – jarní průvod k řece, dopolední akce 

            MŠ 

24.3. od 8.30 hod    Kouzelník Aleš v MŠ – představení pro  

            děti 

30.3.    Velikonoční tvoření pro rodiče a děti – od 14.30 hod 

5.4.     Hledání velikonočního zajíčka – dopolední akce v MŠ 

17.4.  od 9.00 hod       Canisterapie v MŠ – dopolední akce pro 

           děti 

18. nebo 20.4.    Třídní schůzka pro rodiče předškoláků 

           (termín bude upřesněn) od 14.30 hod 

25.4. od 9.00 hod     Koncert pro děti v Lidové škole umění 

11.5.    Školní výlet pro děti ze třídy Berušek a Broučků –  

        výstaviště Brno , interaktivní výstava pro děti  



 „Šmoulové“( odjezd v 7.00 hod a návrat v 16.00 -17.00 hod), 

https://www.smoulovebrno.cz/ 

12.5. Zápis do MŠ 

18.5.      Besídky ke Dni matek od 14.30 hod ve všech třídách 

22. – 26.5.      Turistický výlet pro děti do Karlovic (stezka 

kolem vody) nebo Karlové Studánky (cesta za pokladem) - 

třída Berušky a Broučci, třída Kuřátka – turistický výlet po 

Vrbně 

1.6.    Oslava Mezinárodního Dne dětí na školní zahradě od 

           15.00 hod s animačním programem  

12.6. od 10.15 hod   Dravci na zahradě v MŠ  

29.6.    Loučení s předškoláky – akce pro děti a rodiče dětí 

            odcházejících do 1. třídy 

 

Všechny akce budou hrazeny z rodičovského příspěvku, pouze 

na školní výlet do Brna (Šmoulové) pro děti ze třídy Broučků a 

Berušek budeme vybírat 200,- na vstupné. Pokud nemáte 

zájem, aby vaše dítě jelo na tento výlet, sdělte to prosím paní 

učitelce ve třídě. 

Další aktivity budou probíhat ve spolupráci s ZŠ, DD, ŠJ a ŠD 

Vrbno p. P., městem Vrbnem p. P., Knihovnou apod. 


