PLÁN KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A POZNÁVACÍCH AKCÍ

Veškeré naplánované aktivity budou realizovány pouze za předpokladu
příznivé epidemiologické situace MŠ Plasy
•
•

pokračovat v pravidelných návštěvách s dětmi v místní knihovně, seznamovat dět
s prostředím, vést je ke správnému vztahu ke knize, umět s knihou správně zacházet, ve
spolupráci s pracovnicemi knihovny se podílet na projektových dnech s knihou, využít
v rámci
projektových
dnů
interaktvní
prvky
umístěné
v knihovně

•

NAŠE MĚSTO
pokračovat s dětmi v akci českého svazu ochranářů přírody, která připravila akci
„Zachraňme studánky“ a do které jsme se prostřednictvím zřizovatele a nabídky zapojili –
tzn., že budeme v průběhu celého roku v jednotlivých ročních obdobích navštěvovat a starat
se o místní studánku „PRELÁTKU“,
navštívit Centrum stavitelského dědictví v rámci projektových dnů jednotlivých tříd, účastnit
se kreatvních dílen v CSD Plasy
využívat všech možností návštěv organizací, spolků, které v našem městě sídlí

•

PROJEKTY
projekt „Škola nanečisto s rodiči“- pátým rokem budeme s rodiči a předškoláky vytvářet na
společných setkáních podmínky pro vzájemnou spolupráci, seznamovat rodiče s přípravou
dětí na vstup do Zu
projekt „ Škola nanečisto ve spolupráci se ZŠ“- již 10 rokem budeme aktvní ve společném
projektu, ve kterém se předškoláci nenásilnou formou seznamují s prostředím Zu
projekt ve spolupráci s DDM Kopretna s názvem: „Projektové dny
s keramikou“, kdy dět předškolního věku během roku budou postupně navštěvovat
keramickou dílnu DDM a metodicky budou vedeni ke kreatvní práci s keramickou hlínou
škola bude opět zapojena do projektu ČOS pod názvem „Se sokolem
do života“.
Projekt by měl dětem nabídnout další podněty, spojené se zdravým pohybem. Plnění
jednotlivých úkolů by dětem mělo přinášet radost a potěšení s pohybu, pomáhat jim naučit
se
překonávat
překážky,
rozvíjet
jejich
samostatnost
a pohybové dovednost.

•

•
•

-

-

-

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY V PLASÍCH

•
•

v průběhu školního roku využít nabídek divadélka Letadlo, Divadla Nána, Divadlo Ondřej
další divadelní představení dle nabídek během roku, maximálně jedno představení v měsíci
v této oblast spolupracovat také se základní školou a PKS Plasy

•

•
•
•

VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO DĚTI
ve spolupráci se ZUu připravit pro dět v průběhu školního roku 2 výchovné koncerty a to
v době předvánoční a v květnu před ukončením školního roku, seznamovat dět s hrou na
jednotlivé hudební nástroje „Dět hrají dětem“
prosinec – vánoční koncert
květen – koncert s námětem Hudba a písnička

•
•
•
•

DIVADELNÍ A DRAMATICKÁ TVORBA

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
budeme reagovat na flmovou nabídku plaského kulturního střediska

7. AKCE PRO DĚTI, RODIČE A VEŘEJNOST 2021/2022
PODZIM
•

•
•

•
•
•

ochranářská činnost s dětmi a rodiči, sběr kaštanů
o nejlepšího sběrače
zazimování školní zahrady spojené s opékáním uzenin
příprava vystoupení na vítání občánků
keramické dílny
projektové dny na třídách
projektové dny s Kopretnou dle zájmu jednotlivých tříd

a

žaludů

–

soutěž

ZIMA
•
•
•
•
•

mikulášská veselice v Mu – výroba masek čertů a andílků ve spolupráci s rodiči „Čertí
tancování “ – spojená s mikulášskou nadílkou
připravit s dětmi ve třídách vánoční nadílku
adventní akce pro rodičovskou veřejnost – Vánoční jarmark v prostorách Mu
zimní společná vycházka ke studánce „PRELÁTCE“
masopustní rej (příprava masek rodiči, se kterými dět soutěží na karnevalu v Mu)
JARO

•

jarní otvírání školní zahrady spojené s úklidem po zimním spánku přírody, po skončení prací

•
•
•
•

•
•

opékání uzeniny u táboráčku
projektové dny s rodiči
uKOLA NANEČISTO- návštěvy předškoláků v základní škole v období duben-červen 2022
péče o školní záhonky s vřesovištní úpravou
příprava vystoupení na vítání občánků
polodenní vycházka do okolí Mu
projektové dny s Kopretnou dle zájmu jednotlivých tříd
LÉTO

•

•

dětská sportovní olympiáda k MDD
starší dět – společná oslava MDD s dětmi se Zu Plasy
s třídami předškoláků připravit „Slavnostní šerpování “
zajistt pro dět školní výlet
celodenní vycházky do okolí Mu
projektové dny s rodiči

•

PROPAGACE ŠKOLY

•
•
•

•

Za propagaci práce školy na veřejnost bude zodpovídat zástupkyně ředitelky paní učitelka
Věra Dubinová. Zpracuje podklady pro články do regionálního nebo místního tsku,
případně i do tsku pedagogického/oblast ochrany životního prostředí, akce „Zachraňme
studánky“, společné akce „Rodičů a dětí“ v průběhu školního roku/.
Paní učitelky zodpovídají společně za prezentaci školy v rámci našeho města, příspěvky o
činnost školy do Plaského zpravodaje,
Aktuality na vlastních webových stánkách školy zpracovává paní učitelka Eva Sebránková.
•

SPOLUPRÁCE S DDM KOPRETINA – pracoviště Plasy
V tomto školním roce jsou domem dětí a mládeže nabízeny metodické dny s keramickou
hlínou pro Mu.

•

SPOLUPRÁCE SE ZŠ
V letošním školním roce chceme společně se Zu pokračovat v projektu:
„ŠKOLA NANEČISTO“, jehož cílem je:
- bezproblémová adaptace předškoláků na nové prostředí
- seznámení se s učitelkami ZŠ
- poznávání školního režimu, který je dětem vzdálený
- poznávání dětských osobnost ze strann učitelek ZŠ
- vzájemná spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi

MŠ

a

ZŠ

Projekt bude probíhat v měsících duben-červen 2022. Dět, které nastoupí 1. 9. 2022 do Zu,
budou 1x v týdnu v dopoledních hodinách navštěvovat školu, kde budou vždy v určitých
časových intervalech spolupracovat s učitelkami se Zu, budou poznávat školní prostředí a
plnit jednoduché úkoly činnost.
V Plasích dne 1. 9. 2021

……………………………………
Bc. Laláková Monika
Ředitelka Mu Plasy

