KULTURNÍ AKCE NA MĚSÍC ČERVEN

2. 6. (sobota)

5. 6.

Den dětí

Závěrečná besídka dětí k ukončení školního roku

Začínáme v 15.30 hod

6. 6.

divadelní představení „Liška Bystrouška“

Divadelní představení se koná v prostorách budovy mateřské školy (cvičebna)
Vybíráme 50,-Kč (finanční hotovost na kulturní akce u někoho vyčerpána.
Prosím zjistěte si ve třídě.)

12.6.

Čokoláda aneb čokoládové tvoření

Čokoládový workshop, kde se děti seznámí s kakaovým luskem, jak se vyrobí
ona tmavá hmota, vlastnoručně si namalují čokoládový obrázek a vyrobí i
čokoládovou figurku. Začínáme v 9.00 hod
Akce hrazena z fondu školy (ke Dni dětí)

14. 6.

Fotografování dětí

Společná fotografie, samostatné foto předškoláků; lze se fotit samostatně i
s kamarádem. Dobré je, se domluvit s rodiči druhého dítěte. Počet fotografií
při skupince se rovná počtu dětí na fotografii .

14. 6.

Školička nanečisto

Je určena pro děti, které nastupují 1. 9. 2017 do první třídy v Základní škole a
mateřské škole Tři Sekery. Přítomni jsou také zákonní zástupci dětí. Dovíte se
informace k nástupu dítěte do školy.
Vše probíhá v budově základní školy od 16.00 hod.

19. 6.

Setkání s novými rodiči dětí

V 16.00 hod se uskuteční setkání s rodiči dětí, které nastupují od 3.9.2018 do
mateřské školy.

21. 6. Školní výlet do „Bečovské botanické zahrady“
odjezd v 8.00 z autobusové zastávky ve Třech Sekerách na nádraží
Mariánské Lázně.

22.6. Narozeninový den

28. 6.

Rozloučení s předškoláky a žáky základní školy
„ŠKOLNÍ AKADEMIE“

Začátek v 16.00 hod. na kulturním sále obce Tři Sekery.
Děti vystoupí s částí představení ze závěrečné školní besídky.

Během měsíce června jsou plánované v závislosti na počasí dopolední vycházky
do okolí. Děti budou mít vždy s sebou batůžek s pitím. Strava bude v MŠ.
Budeme Vás vždy včas informovat.

Provoz mateřské školy se zavírá 29. 6. v 15.45 hod.
V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy uzavřen.

