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Akce pro predškoláky v motycínške škole
Předškoláček
V únoru zahajuje činnost kroužek předškolní přípravy " PŘEDŠKOLÁČEK". Má za úkol usnadnit dětem přechod z
mateřské do základní školy.
Setkání budou zaměřena na poznání školních prostor a zahrady. Děti budou plnit zajímavé úkoly z oblasti jazykové,
matematické, grafomotorické, hudební či pohybové.
Rodiče budou mít možnost se tímto informovat, zda je jejich dítě skutečně připraveno nastoupit do školy.
Kroužek je zdarma a přihlásit se může dítě z kterékoliv MŠ.
Kontakt. telefon: 312 273232, 737 245 228 p.uč. Irena Karnetová
vždy od 15:00 do 16:00
čtvrtek 13.2. – první seznámení s naší školou společná procházka areálem naší školy spojená s prohlídkou družiny,
tělocvičny, jídelny a učeben prvního stupně Literárně dramatické aktivity
p.uč Karnetová, p.uč. Čížková
čtvrtek 19.3. – jazyků se nebojíme, odpoledne věnované cizím jazykům vyučovaných na naší škole, Hravě na angličtinu,
ruštinu a třeba i francouzštinu
p.uč. Millerová, p.uč. Růžičková, p.uč. Neumanová
čtvrtek 16.4. – malujeme tradičními i neobvyklými metodami
p.uč. Vojáčková, p.uč Zemanová
čtvrtek 14.5. – Hravě na přírodovědné předměty, hodiny Fyziky a Přírodopisu plná pokusů a objevování
p.uč Cahynová, p.uč Loňková
čtvrtek11.6. – hudební a pohybové aktivity v areálu naší školy
p. uč. Suková, p.uč. Slabihoudková, p.uč.Bedečová

Ukázkové hodiny pro veřejnost
pondělí 3.2. od 8:00 do 8:45– Matematika v 5. třídě – hodina matematiky s paní učitelkou Zemanovou
středa 12.2. od 8:00 do 8:45– Geometrie ve 4. třídě – hodina geometrie s paní učitelkou Neumanovou
středa 4.3. od 8:00 do 8:45– Předškolní vzdělávání v 0. třídě – hodina v přípravném ročníku s paní učitelkou Novákovou
pátek 20.3. od 8:00 do 8:45– Český jazyk ve 3. třídě – hodina českého jazyka s paní učitelkou Čížkovou
pátek 27.3. od 8:00 do 8:45– Prvouka ve 2. třídě –hodina prvouky s paní učitelkou Vojáčkovou
čtvrtek 2.4. od 8:00 do 8:45– Tělesná výchova v 1. třídě – hodina tělocviku s paní učitelkou Karnetovou

Družina i pro veřejnost
pátek 21.2. - 13:30 - 15:00 - MASOPUSTNÍ KOLEDOVÁNÍ OBCÍ - Jak trávili čas naše babičky a dědové...možná už
praprababičky a prapradědové :-)
pátek 6.3. – 13:30 - 15:00 - Karneval - soutěž o nejhezčí masku
středa 18.3. – 16:30 - 18:30 - Vítání jara ve stylu Josefa Lady (pouze pro rodiny družinových dětí)

Odpoledne otevřených dveří
středa 8.4. – 14:00 – 18:00 otevíráme školu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče ale i širokou veřejnost. Ve škole
budete mít možnost prohlídky všech učeben, zahrady a zázemí školy. Získáte prostor pro osobní setkání a jednání se
všemi pedagogickými pracovníky školy a školní družiny.

Den Země V Mateřské škole
duben – dopoledne - poznávací a prožitkový program na oslavu Dne Země pro žáky
mateřské školy připravený žáky naší základní školy

Velikonoční jarmark s možností prohlídky školy
středa 8.4. – 16:00 – 18:00 – tradiční velikonoční jarmark výrobků žáků
naší školy spojen s možností prohlídky celé školy

