
Uskutečněné akce ZŠ + MŠ 2012/2013

1. pololetí

17. září Zahájení činnosti kroužku sborového zpěvu

18. září Zahájení činnosti kroužků angličtiny pro MŠ a ZŠ

20. září Zahájení činnosti kroužku náboženské a etické výchovy

3. - 5. října Voňavé království – zahájení 1. fáze projektu

18. října Podzimní košík, podzimní pranostiky

29. října Vítání občánků

1. - 2. listopadu Dušičkový dýchánek (projektové vyučování se spaním ve škole)

21. listopadu Tonda obal na cestách

5. prosinec, 12. a 19. 12. Snídáme společně

5. prosince Mikulášská nadílka

14. prosince Balonky pro Ježíška, Rozsvěcování vánočního stromu

17. - 18. prosince Voňavé království – 2. fáze projektu

19. prosince Hvězda svítí nad Betlémem, Poselství vánoc – projektová výuka

20. prosince Divadelní představení pro rodiče – Princové jsou na draka

20. prosince Vánoční jarmark 

21. prosince Vánoční besídka

17. ledna Sněží, sněží, mráz kolem běží

2. pololetí

1. února Zahájení činnosti kroužku sportovních her

9. února Karneval

12. února Masopustní průvod

4. - 7. února Hrátky na sněhu (lyžování, sáňkování skiareál Avalanche)

14. února Stopy ve sněhu

28. února Není princezna jako princezna

březen Pythagoriáda

11. března Beseda s hasiči – 1. část

13. března Veselé zoubky – projektový den

14. března Hřej sluníčko, hřej

18. března Beseda s hasiči – 2. část

19. března Vyprávění o Manchesteru

20. března Morana

21. března Velikonoce – Když jedna cesta zkříží druhou projektová výuka

22. března Matematický klokan 2013



11. dubna Kdopak se to líhne z vajíčka

12. dubna Voňavé království – 3. fáze projektu

24. dubna Víla Voděnka

6. května Bezpečně do školy i na výlet – dopravní výchova Bruntál

9. května Den matek – program pro maminky ve škole

10. května Den matek – program pro veřejnost v kulturním domě

16. května Květinka rozkvete, dobře je na světě

21. května Divadlo Bruntál Povídejme si děti (na motivy Josefa Čapka)

22. května Dvě hodiny se Standou a Kristýnou – zábavné dopoledne (PPP)

23. května Kostel v naší obci – projektová výuka

květen, červen 6 návštěv plavání – bazén Břidličná

31. května Povídání se Standou (PPP)

5. června Dětský den v Podlesí

13. června Mám kořeny, a přesto mohu létat

18. června Návštěva koupaliště

20. června Návštěva u spolužáka – poznávání obce a okolí

21. června Návštěva knihovny (MŠ)

24. června Výlet ZOO Ostrava

25. června Sportovní dopoledne

26. - 27. června Slavnostní pasování předškoláků, slavnostní vyřazení páťáků

Spaní ve škole, opékání a večerní program pro děti


