První pololetí 2021/2022

Září





proces adaptace nově přijatých dětí
pokračování ve sběru baterií - RECYKLOHRANÍ zapojení do plnění úkolů tohoto projektu
zahájení celoročního projektu „Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky“
workshop s předškoláky v Hamzově léčebně

Říjen




divadelní představení Víly Srdíčkové „Kouzelná hruška“
vítání občánků
sběr žaludů a kaštanů pro zvěř v přilehlých lesích

Listopad






návštěva žáků 1.tříd ZŠ v mateřské škole – dle aktuální epidemiologické situace
divadelní představení v mateřské škole – Divadélko JÓJO, „Sněhové nadělení“
14.ročník „Vánočního čarování“ - dle aktuální epidemiologické situace
návštěva vánoční výstavy na hradě Košumberk
návštěva vánoční výstavy v Hamzově léčebně Košumberk

Prosinec





adventní čas na třídách
Mikulášská nadílka ve školce
polodenní vycházky do místních lesů - Vánoce pro zvířátka dle třídních programů
Vánoční koncert žáků ZUŠ - dle aktuální epidemiologické situace

Druhé pololetí 2020/2021

Leden



zimní sezónní činnosti na školní zahradě
exkurze do řemeslných dílen v Luži a okolí dle třídních programů

Únor



masopustní rej - karnevaly ve třídách
pozorování řeky Novohradky v zimě

dle třídních programů
dle třídních programů

Březen






beseda o knize v místní knihovně /po třídách/ - dle aktuální epidemiologické situace
ukázka výcviku dravců
návštěva 1. třídy ZŠ předškoláků před zápisem
divadelní představení Víly Srdíčkové „Tulipánek“
zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky

Duben







zápis do Základních školy v Luži
jarní Novohradka - vycházky do přírody dle třídních programů
hudebně výchovný pořad v mateřské škole „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“
Den otevřených dveří - dle aktuální epidemiologické situace
hudební koncert ZUŠ Luže pro předškoláky
ukázka hasičské techniky

Květen









zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021
divadelní představení v mateřské škole Divadélka JÓJO „Dlouhý Široký a Bystrozraký“
Návštěva výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ
ukončení plavecké výcviku
Vystavení tabla předškoláků
oslava dne rodiny
dle třídních programů
exkurze na kozí farmu v Lozicích
školní výlet

Červen





oslava Dne dětí - "Zahradní slavnost" s Veronikou Vičarovou"
beseda s myslivci s ukázkou dravců v rámci měsíce myslivosti a ochrany přírody
informativní schůzka rodičů nových dětí
slavnostní vyřazení předškoláků na hradě Košumberk

Kalendář bude v průběhu roku doplňován a upravován podle aktuálních nabídek a možností školy.

