
PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE NA MĚSÍC 

PROSINEC 

KNIHOŽROUTI: knihy měsíce – vyber si jednu a přečti. Všechny knihy je možné 

vypůjčit ve školní knihovně.  

1. + 2. roč. J. Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce, Z. Miler: Krtek 

a Vánoce, J. Lada 

3. – 5. roč. Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času, Doktor Proktor 

a velká loupež zlata, Doktor Proktor a prdící prášek, 

Doktor Proktor a konec svět. Možná… 

 

6. 12. 2017  ZŠ – 1. ročník  Slavnosti slabikáře – 8:00 

hod. slavnostní předání slabikářů prvňáčkům za účasti rodičů. 

6. 12. 2017 MŠ, ZŠ Mikuláš ve škole a ve školce od 9:00 

9. 12. 2017 ZŠ, MŠ Vánoční jarmark - vystoupení dětí 

MŠ a ZŠ, vánoční dílny a prodej výrobků dětí 

10. 12. 2017 ZŠ  Vystoupení dětí v Galerii Šantovka 

v Olomouci v 17:00 h.  

11. 12. 2017  MŠ  Vánoční hvězda – Divadlo na 

Šantovce 

13. 12. 2017 ZŠ  Klarinet a jeho kamarádi – Moravská 

filharmonie Olomouc 

13. 12. 2017 ZŠ, MŠ Česko zpívá koledy – od 17:00h. 

vánoční dílna, kde si můžete vyrobit vánoční dekoraci na 

stůl. Dílnu povedou zkušené floristky ( Květinářství Lutín ). 



Materiál na dekorace  si můžete přinést s sebou z domu 

nebo ho budete moci zakoupit na místě.  

Od 18:00 h. společně zazpíváme koledy v rámci 

celorepublikové akce Česko zpívá koledy.  

 

 11. 12. - 15. 12. 2017  Vánoční čtení rodičů a prarodičů 

dětem v MŠ před spaním 

18. 12. – 22. 12. 2017 Vánoční čtení školáků dětem v MŠ 

před spaním 

21. 12. 2017 ZŠ Vánoce na cestách – projekt. Naši školu 

navštíví během dne 2 zajímaví lidé. Dětem představí Vietnam 

( dopoledne ) a Japonsko ( večer ). Děti se také dozví, jak tráví 

Vánoce lidé v různých koutech světa. Celodenní projekt je 

spojen se spaním ve škole. Děkujeme manželům Banášovým 

za skvělý vánoční dárek pro děti v podobě besedy o 

Vietnamu.    

22. 12. 2017 MŠ, ZŠ Vánoční strom pro zvířátka, Strom 

pochoutek ptáčkům  

 

 

 



Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 

2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Provoz MŠ i ZŠ začne 

ve středu 3. ledna 2018. 

 

Všem přejeme radostné a pohodové Vánoce, v novém roce 

2018 hlavně pevné zdraví. 

       

 

 

 


