
ZÁŘÍ 
Mámo, táto, pojď si hrát, ve třídě nebo v přírodě podle plánů v jednotlivých 
třídách 

 Plavecký výcvik předškoláci 

 Výlet do ZOO Horní Pěna, jednotl. třídy podle domluvy 

 

exkurze a pozorování povolání - ZAHRADNÍK, ZEMĚDĚLEC (podle třídních 
plánů) 

   

ŘÍJEN zvířata ze stanice Pavlov v MŠ 

 sférické kino 

 plavecký výcvik 

 výlety do ZOO, hasiči, knihovna Jindřichův Hradec, jesličky – podle možností 

 konzultační odpoledne pro rodiče předškoláků 

 podzimní zavírání zahrady, tvoření s rodiči  

 přednáška pro rodiče "Školní zralost" 

 návštěva učitelek z MŠ v ZŠ v 1. třídě 

 návštěva Kovárny v Žirovnici – KOVÁŘ 

   

LISTOPAD zahájení čtení rodinných příslušníků a významných osobností v MŠ 

 Uspávání broučků, dopolední akce pro všechny třídy 

 fotografování dětí na Vánoce 

 spolupráce s DPS, Jeřabina, projekt SLUNCE V SRDCI 

 konzultační odpoledne mladší třídy 

 Výlety – hasiči, knihovna Jindřichův Hradec, jesličky – podle možností, plavání 

 poznání práce MYSLIVCE – návštěva myslivce v MŠ 

   

PROSINEC divadlo Úsměv "Veselé Vánoce s Vepříkem a Kůzletem" 

 Mikulášská slavnost dopoledne v MŠ 

 Vánoční zvonění na zahradě v MŠ spojené s jarmarkem 

 vánoční zpívání pod okny DPS a Jeřabina, projekt SLUNCE V SRDCI 

 pozorování ryb, poznávání práce – RYBÁŘ 

 cvičení ve sportovní hale 

 Vánoce v MŠ – dopolední akce pro všechny třídy  

   

LEDEN pohádky v kině 

 cvičení ve sportovní hale  

 přednáška pro rodiče – logopedie a vývoj řeči u dítěte 

 bruslení, předškolní děti 

 poznání řemesla – SKLÁŘ 

   

ÚNOR pohádky v kině 

 bruslení předškolní děti 

 cvičení ve sportovní hale 

 hry bez hranic – sportovní dopoledne s rodinami 

 Divadlo „Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“ 

 
 
 
  



BŘEZEN karneval – oslava masopustu v jednotlivých třídách 

 spolupráce se ZŠ, děti z MŠ v ZŠ 

 spolupráce se ZŠ, návštěva paní učitelek ze ZŠ v MŠ 

 beseda s knihou 

 spolupráce se ZŠ, den naruby 

 Spolupráce s DPS a Jeřabina, projekt   SLUNCE V SRDCI 

 divadlo Kos "Jak skřítek málem zaspal jaro" 

 výlet na ovčí farmu – FARMÁŘ 

   

DUBEN vynášení Morany, dopolední akce 

 spolupráce se ZŠ, účast učitelek z MŠ u zápisu v ZŠ 

 den otevřených dveří v MŠ 

 čarodějný den, dopolední akce v MŠ 

 divadlo Úsměv "Velikonoční koláčky" 

 tvoření s rodiči a dětmi na zahradě MŠ, polytechnické zaměření, keramika 

 TRUHLÁŘ- exkurze, jednotlivé třídy 

 KOŠÍKÁŘ – ukázka pletení košíků na zahradě v MŠ 

   

KVĚTEN zápis dětí do MŠ 

 celodenní výlet 

 tvoření s maminkou – Den matek v jednotlivých třídách 

   

ČERVEN dětský den, záchranný systém – zážitkové dopoledne 

 spaní v MŠ pro předškoláky 

 šerpování předškoláků 

 sportovní olympiáda v jednotlivých třídách, závěr pro rodiče na tartanu 

   

   

 


