1. MATEŘSKÁ ŠKOLA ZELENÁ 73A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
2. Milá maminko, milý tatínku,
3. srdečně Vás vítáme v naší mateřské škole v novém školním roce a pro Vaše talentované děti máme
připraveny tyto zájmové činnosti od měsíce ŘÍJNA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH:

4. ANGLIČTINA S ÚSMĚVEM: 4 - 6leté děti:
V tomto kroužku se děti budou seznamovat hravou formou s anglickým jazykem,
pod vedením kvalifikovaných lektorů agentury PeadDr. Ivy Obermanové. Letáčky s podrobnými
informacemi jsou v šatně, pro případné nerozhodné zájemce bude ukázková hodina.
(V MŠ odpoledne.)

5. TANEČNÍ KROUŽEK CARMEN: 4 – 6leté děti:
Podrobnosti na plakátku v šatně (V MŠ odpoledne.)
6. ORGANIZUJEME PRO DĚTI DOPOLEDNE ZDARMA TYTO POHYBOHÉ KROUŽKY:

7. DĚTI NA STRARTU – předškoláci – děti, které dovrší 6 let v daném školním roce
Městský obvod Mariánské hory tento kroužek platí všem předškolním dětem. Kroužek probíhá
dopoledne jednou za týden a cílem je seznámit děti se všemi sportovními aktivitami.

8. SQUASH: 4 – 6leté děti
Majitel squashového centra nabídnul dětem seznámení s tímto i jinými sporty podvedením
zkušených trenérů, zdarma vždy hodinu jednou za týden do konce prosince 2022.

9. Dále může školka organizovat tyto aktivity jak pro děti, tak i pro rodiče:
10. OZDRAVNÝ POBYT – pro děti i s rodiči (organizovaný na 14 dnů ÚMOB Mariánské Hory)
11. PLAVÁNÍ – 10 lekcí, cena cca 1.600,-Kč i s dopravou autobusem
12. LYŽOVÁNÍ – týdenní kurz lyžování, na který děti dojíždějí z MŠ do SKI areálu dle nabídky.

13.MÁM ZÁJEM, ABY SE MÉ DÍTĚ ÚČASTNILO:
-

tematických programů (ekologických, polytechnických apod.)
poznávacích polodenních výletů (ZOO, Planetárium, Technický park v Dolních Vítkovicích apod.)

14.MÁTE-LI ZÁJEM, ABY VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVALO NĚKTERÝ Z UVEDENÝCH
KROUŽKŮ NEBO NABÍZENÉ AKTIVITY, OZNAČTE JEJ, PODEPIŠTE A VRAŤTE
15.ZPĚT P. UČITELCE co nejdříve. Zajištění nabízených aktivit bude záviset na počtu
zájemců.
16.NAVRHUJI JEŠTĚ:

Kolektiv MŠ se těší na dobrou spolupráci s Vámi, radostnou a tvořivou atmosféru s Vašimi dětmi!

