
 

Plán kulturních akcí ZŠ a MŠ na 

II.pololetí školního roku 2022/23 
Úterý     07.02. pro žáky ZŠ beseda s policií UH „POLICISTA JE NÁŠ KAMARÁD“ a „BEZPEČNÝ INTERNET“  

Středa   08.02. výtvarná soutěž  PALETKA v Havřicích  pro děti ze ŠD  

Úterý     21.02. od 13.00 hodin dětský  fašankový průvod po vesnici  

Středa   22.02. vystoupení malých „skakůnů“ na DD Nezdenice 

Úterý     28.02. od 16.00 hod. v ZŠ  – beseda RESUSCITACE  a dětské nemoci 

06. – 10. března matematická soutěž PANGEA 

Úterý     14.03. matematický KLOKAN 2.-5. ročník 

Březen výtvarná a literární soutěž – POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 

Úterý     21.03. děti v MŠ -  loučení se zimou, vynášení  MORENY  ze vsi 

Úterý     04.04.   Zápis dětí do 1. ročníku  ZŠ 

Středa   05.04. Projektový den VELIKONOCE, ochutnávka bio mléčných produktů, jarní pomazánky   

Středa   12.04. valná hromada spolku k uctění památky J.A.K., beseda, kulturní vystoupení žáků ZŠ 

Pátek    14.04. okresní kolo dopravní soutěže, DH Uherský Brod,   3.-5. ročník  

Sobota 22.04. UKLIĎME ČESKO – akce rodičů s dětmi při příležitosti oslav DNE ZEMĚ, sběrné hlídky, úklid 

vesnice, opékání špekáčků na školní zahradě, doprovodný EVVO program 

Čtvrtek   04.05. Zápis dětí do MŠ  

Středa    10.05. exkurze žáků ZŠ do stanice záchranné služby  v Uherském Hradišti, a soutěž mladých                   

   zdravotníků  členů kroužku ZDRAVOVĚDY 

Středa    10.05. KYTIČKOVÝ DEN – liga proti rakovině, charitativní prodej a sbírka po vesnici 

Pátek      12.05. Oslava DNE MATEK v místní sokolovně, kulturní vystoupení dětí a žáků školy 

  

 

 



 

Toto jsou pouze akce, u kterých je naplánováno už datum. Přesné časy Vám budou 

dodatečně sděleny. O dalších aktivitách, budete včas informováni. 

Další plánované aktivity: 

• Velká Morava – výlet žáků 4.a 5.ročníku do Starého Města  

• Školní výlet Milotice/Brno 

• Den dětí s myslivci 

• branný běh 

• návštěva knihovny 

• den s hasiči - vyhlášení cvičného poplach a evakuace školy  

• zahradní slavnost – pasování předškoláků a rozloučení s „páťáky“ 
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