
Akce pro děti a rodiče – prosinec 2020 
03.12. Šablony II projekt „Duhová škola“ v 15 hod.  
(koná se jen v případě příznivého epidemiologického vývoje PES stupeň3 a méně)  

Odborně tematické setkání se zákonnými zástupci – tvoření mikulášských perníčků 
 

04.12. Mikulášská nadílka a zábavné dopoledne v MŠ. Děti mohou přijít převlečení jako čertíci, 

či andílci…   

08.12. Polytechnická výchova – Výroba vánočního přání nebo dárečku pro nejbližší 
Blíží se vánoční dny plné radosti, a i děti chtějí udělat těm, které mají rády radost malým přáníčkem, 

dárečkem.  

11.12. Environmentální výchova – Mezinárodní den hor – ochrana hor  

Hory jsou pro nás přírodním zdrojem, jsou důležité v naší přírodě  
(zvířecí stopy v přírodě, porovnávání i těch „lidských“…, vycházka k řece, 
 která pramení v horách – voda a její význam pro náš život) 

Symbol Mezinárodního dne hor se skládá ze tří rovnostranných trojúhelníků                                                                                   

První hora má na vrcholu modrý diamant a znázorňuje ledovce a sněhovou  

pokrývku (životodárná voda), žluté kolo v prostřední hoře značí surovinové zdroje,  

které nám hory dávají a zelená základna třetí hory znamená zemědělskou produkci,  

kterou z podhůří získáváme. 

14.12. Škola podporující zdraví – Zdravý den – Vím, co sním  
Výživová pyramida, nákup potravin, zdravé nepečené cukroví.  
Maminky, babičky máte-li zajímavý recept na nepečené cukrovíčko, uvítáme, když nám ho prozradíte… třeba si vytvoříme malou „kuchařku“  

16. a 17.12. Pečení a zdobení vánočních perníčků  
Velká příprava na vánoční svátky, dobrůtky na vánoční stůl… 

16.12. Šablony II projekt „Duhová škola“ v 15 hod. (koná se jen v případě příznivého epidemiologického vývoje 

PES stupeň3 a méně) - Odborně tematické setkání se zákonnými zástupci – výroba vánočních ozdob, 

dekorace 

18.12. Předvánoční posezení u koled, zvyky a tradice                                                       
Vánoční dny se blíží, a tak si takovou předvánoční pohodu vytvoříme i společně 

 s kamarády ze školky.                                                                                                                   

 

22.12. Pohádkový den   - je to den plný pohádek a svátečního posezení 

  

23.12.2019 – 03.01.2020 Vánoční prázdniny  
  
 
Další zájmové aktivity: keramická dílnička, cvičení pro radost 

  
                                                                                                                               

Děkujeme za spolupráci všem zákonným zástupcům a přejeme krásné Vánoce, 

zdraví, štěstí a pohodu v novém roce 2021!!!  


