
Doctrina – střední škola, základní škola a mateřká škola, s.r.o. 

Plán aktivit k prožitkovému učení 2016/17 MŠ 
ZÁŘÍ 

14.9.Výlet se sběrem přírodnin  

20.9. - Den se záchranáři - Liberecké letiště 

21. 9. - Dětské dopravní hřiště  
 

ŘÍJEN 

 
14. 10. 2016 od 16.00 hod. – Podzimní ohníček  + tvorba draka – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi – 
disciplíny, soutěže... 

16. 10. 2016 od 14.00 hod. – Drakyáda – víkendová akce pro rodiče s dětmi, přátele, příbuzné – ve spolupráci 
s Motyčkovic klikou  

18. 10. 2016 Návštěva v Domě seniorů 

27. 10. 2016 od 16.00 do 18.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a křepčení 
v tělocvičně školy pro rodiče s dětmi (školkové i školní) – ve spolupráci se školní družinou a Motyčkovic klikou  

 
LISTOPAD 

Pečení svatomartinských koláčů – všechna oddělení v rámci dopoledního programu 

plánujeme program v SEV Střevlík, spojený s celodenním výletem  

26. 11. 2016  Předvánoční zastavení – tradiční adventní dílničky pro veřejnost v naší školce 

termín bude stanoven – Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy pro nás druháci připraví různé sportovní 
aktivity  

 
PROSINEC 

5. 12. 2016 – Mikuláš ve školce – dopolední nadílka pro všechna oddělení 

termín bude stanoven – Divadlo ve školce „Vánoční pohlazení” 

21. 12. 2016 – Vánoční besídka aneb „Co všechno umíme“ – pro rodiče a příbuzné na sále u školky 

22. 12. 2016 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi - soutěže a discipliny na téma vánoční tradice a 
zvyky  

 
LEDEN 

Dle počasí – Bobování a klouzání se na sněhu (bude-li) – všechna oddělení 
– stavění sněhuláků, hry se sněhem – všechna oddělení 

Odpoledne deskových her - rodinné soutěžní týmy 

Nábor nanečisto – jen pro předškoláky – návštěva ZŠ a příprava na školu pod taktovkou dětí ze 4. třídy 

 

ÚNOR 

6. 2.–10. 2. 2017 – Lyžařská školička se Sport Kids 

10. 2. 2017 – Koláčování – páteční odpoledne s ochutnávkou koláčů od maminek, předáváním receptů a aktivitami 
pro rodiče a děti 



17. 2. 2017 – dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení   

 
BŘEZEN 

31. 3. 2017 – Noc s Andersenem – tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou gramotnost, určená pro děti z MŠ 
a přátele, přespávání ve školce s rodiči - tentokrát výprava do Bradavic za Harrym Potterem a jeho spolužáky 

Dle počasí – Výlet do jarní zahrady 

 
DUBEN 

1. 4. 2017 – Jarní zastavení – tradiční jarní dílničky pro veřejnost ve školce  
 
24. 4. 2017 - Projekt Chválím tě, země má – po celý měsíc, zakončeno sázením stromů společně s rodiči – termín a 
místo budou upřesněny  

28. 4. 2017 – Čarodějnický rej – akce pro rodiče s dětmi  - školka nebo zahrada školky 

termín bude stanoven – Čtení se čtvrtou třídou ZŠ  

 
KVĚTEN 

13.5.2016 - První poetické setkání - celodenní program pro účastníky z libereckých školek - hry, soutěže a 
workshopy s tématem předčtenářské gramotnosti a přehlídka recitátorů předškoláků pod patronací herce Divadla Na 
zábradlí Petra Jeništy 

termín bude stanoven – Školka v přírodě  

termín bude stanoven – Společné školkové focení  

 
ČERVEN 

1. 6. 2017 – Den dětí – společná akce pro rodiče s dětmi z MŠ 

 10. 6. 2017 – Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i kolemjdoucí, spojení s prezentací 
MŠ  

12. 6.–16. 6.  Cykloškolka se Sport Kids – oranžoví a červení 

termín bude stanoven – Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ  

 
ČERVENEC 

Návštěva lezecké stěny 

Celodenní výlet pro všechna oddělení – místo i čas budou upřesněny 

 

*) Další aktivity budeme zapojovat dle nabídky divadel, výstav a dílniček, které budeme do školky dostávat. 
Termíny akcí mohou být ještě upravovány v závislosti na vnějších okolnostech. 


