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Plán akcí na školní rok 2018/2019
Mateřská škola je umístěna v ideálním koutě přírody - Krakonošova zahrádka - mezi
loukami, poli a lesem. Děti se denně seznamují se změnami v přírodě, poznávají změny
provázející střídání ročních období. V přírodě kolem sebe sledujeme i rostliny a zvířata.
V souvislosti s ekologickou výchovou používáme příslušnou literaturu a řadu didaktických
pomůcek, třídíme odpad.
Dítě a společnost - pronikání dětí do společnosti dospělých a poznávání různých povolání,
návštěvy společenských akcí - divadlo v Úpici, v Batňovicích i ve Rtyni v Podkrkonoší.

Tradice jsou součástí života mateřské školy:
Oslavy narozenin a svátku dětí
Svícení s dýněmi a zdobení triček
Vítání sv. Martina a pečení martinských rohlíčků
Vánoční a velikonoční tvoření dětí a rodičů
Vítání jara
Loučení s předškoláky
Mezi aktivity naší školky také patří:
Plavecký a lyžařský výcvik dětí
Angličtina – pro předškoláky děti
Hudební kroužek

Září
Přivítání nových dětí v MŠ
Diskutujeme nad novými knihami – výstavka a objednávky z nakladatelství Svojtka
Rodičovská schůzka
Ovocný týden
Vycházky do přírody – odlet ptáků
Divadelní představení ve Rtyni v Podkrkonoší
Dožínkové slavnosti v Hradci Králové
Vystoupení dětí s krátkým pásmem na slavnosti ke dni 28. září (sv. Václav)

Říjen
Zeleninový týden
Pouštění draků
Hledání ztraceného "dinosaura" – šipkovaná
Sběr šípků a kaštanů
Časté cesty do lesa - sběr hub
Divadelní představení ve Rtyni v Podkrkonoší

Návštěva kamarádů v MŠ Hajnice
Přednáška – Máme rádi zvířata

Listopad
Dýňový týden
Martinské tvoření se ZŠ pro rodiče a jejich děti
Pozorujeme, jak se příroda ukládá k zimnímu odpočinku
Nácvik pásma k Vánocům
Dokončení úklidu zahrady MŠ
Divadlo ve Rtyni v Podkrkonoší
Návštěva zábavního centra v Hradci Králové - Tongo

Prosinec
Adventní období a jeho zvyky, Barborka, Mikuláš, Vánoce
Zdobení stromku pro lesní zvěř
Vánoční výstava v Malých Svatoňovicích
Mikuláš v MŠ
Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou - dáváme dárky
Vystoupení pro seniory v K Klubu
Besídka v Klubu – vánoční pásmo
Pečení cukroví
Ježíšek v MŠ
Rozsvícení vánočního stromu před OÚ - zpěv dětí z MŠ a ZŠ

Leden
Příprava dětí k zápisu do ZŠ
Sáňkování a jízda na pekáči - malé dětské závody
Nosíme kaštany do lesa ke krmelci - život lesní zvěře - práce lesníků
Chůze po náledí – pomoc kamarádovi
Stavíme sněhuláka a iglú - hra na eskymáky a seznámení se životními podmínkami
jinde na Zemi
Divadelní představení ve Rtyni v Podkrkonoší

Únor
Měsíc plný pohádek
Výroba masek a karneval v MŠ
Lyžařský výcvik
Nácvik pásma pro Vítání jara - Smrťačka
Soutěž o nejhezčího sněhuláka
Exkurze do místního zemědělského družstva
Pohádka Rtyně v Podkrkonoší

Březen
Pozorování změn v přírodě – přílet ptáků
Vyséváme semena řeřichy, přirychlujeme větvičky zlatého deště
Hledáme první sněženky, bledulky,“kočičky“
Pomoc při úpravě zahrady
Vystoupení na Smrťačce – MŠ – pásmo k vítání jara
Divadelní představení – Rtyně v Podkrkonoší

Návštěva místní knihovny - práce knihovníka, dobré zacházení s knihou
Plavecký výcvik v Trutnově – 10lekcí

Duben
Zelený týden
Velikonoce v MŠ – výzdoba
Návštěva velikonoční výstavy v Malých Svatoňovicích
Výstava jarních kytiček v naší MŠ
Vycházka k rybníku - labutě staví hnízdo
Pálíme "čarodějnice"- opékání buřtů
Velikonoční zdobení beránků a kraslic spojené s informační schůzkou rodičů
Divadelní představení ve Rtyni v Podkrkonoší
Plavecký kurz v Trutnově – 10 lekcí
Výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem

Květen
Plavecký kurz v Trutnově
Pěší výlet do Krakonošova království – poznáváme okolní krajinu
Návštěva hasičského muzea ve Velkých Svatoňovicích
Besídka ke Dni matek, výroba malých dárečků pro maminky i seniorky v peč. domě
Vystoupení dětí pro seniorky v pečovatelském domě
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Lesní pedagogika – Dvůr Králové – Hájemství
Baldův svět – Mladé Buky

Červen
Oslava Dne dětí v MŠ a na zahradě
Školní výlet
Pohádka Rtyně v Podkrkonoší
Hledání ztraceného pokladu - šipkovaná
Rozloučení s předškoláky – malá slavnost za přítomnosti rodičů

Akce aktuálně přizpůsobujeme dané situaci.

Partnerství mateřské školy s místními podniky a organizacemi
Mateřská škola úzce spolupracuje se ZŠ, OÚ, Zemědělským družstvem, knihovnou.
Pořádáme vystoupení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Navštěvujeme Hasičské muzeum, Zemědělské družstvo, knihovnu.
Každoročně navštěvujeme s dětmi OÚ, ZŠ, poštu, obchod a bývalé učitelky MŠ, a to s
přáníčky k Vánocům.
Vystupujeme na akcích pořádaných OÚ.

