
Akce na měsíc březen 2023 

1.a 2.3. - vyšetření předškolních dětí na školní zralost v MŠ  od 8.00 hod./jen přihlášené děti/ - 

vyšetření zajišťuje PPP Domažlice 

2.3. – návštěva Knihovny B. Němcové Domažlice – 9.00 hod. – ZT 

Keramika v DDM Domino, 70 Kč 

6.3. – 9.00 – 10.00 ČT – vyrábíme ke Dni matek, 10.00 – 11.00 MT – vyrábíme na Velikonoce 

20.3. – 9.00 – 10.00 ZT – vyrábíme na Velikonoce, 10.00 – 11.00 ŽT – vyrábíme na Velikonoce 

Sportovní hala - 15 Kč, prosíme do batůžku sportovní oblečení, obuv a pití, 9.30 – 11.00 hod. 

9.3. – ČT a MT 

30.3. – ZT a ŽT 

Jarní prázdniny – 13.3. – 17.3., prosíme, do 7.3.2023 nahlaste docházku svého dítěte 

Bruslení na zimním stadionu 

21.3.- přihlášené děti ze ZT a ŽT, při nízkém počtu dětí se počet doplní dětmi z MT /bude upřesněno/, 

9.30 – 10.30 hod. 

Prosíme s sebou brusle /možno  zapůjčit na stadionu/, helmu, popř. chrániče loktů a kolen, teplé 

rukavice, pití. Pro děti přijede v 8.45 hod. na autobusové nádraží autobus a odveze je na zimní 

stadion, po skončení je opět odveze zpět, odjezd v 10.50 hod. Prosíme, přiveďte děti do 8.00 hod. do 

MŠ. 

23.3. – divadlo Nána v MŠ, Slepičí pohádka, 9.00 hod., 80 Kč 

27.3. fotografování firmou Photodienst od 8.00 hod. Prosíme, nahlaste, kdo budete mít o 

fotografování zájem, téma „Jarní květy“, cena viz obrazový materiál 

- společné fotografování /třídní kolektivy/, 40 Kč 

-děti, které  budou mít soubor fotografií, mají společnou fotografii zdarma. Děti, které  nebudou mít 

soubor fotografií, budou za společnou fotografii platit 40 Kč 

Návštěva 1. třídy ZŠ Komenského 17, Domažlice – předškoláci, od 10.00 hod. 

20.3. - MT 

24.3. – ČT 

28.3. – ZT 

29.3. – ŽT 

Vyrábíme ze dřeva 

ČT – na Velikonoce  - kuře 50 Kč 

ZT – na Den matek – kytička 39 Kč 

ŽT – na Den matek – věšák 57 Kč 

MT – na Den matek – stojánek na ubrousky 32 Kč 



 

 


