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Rouzloučení s prázdninama
Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Z pohádky do pohádky - zručnost, postřeh a zábava pro každého
Můj filmový hrdina –znalosti a zábava
Bingo vědomostí – otázky z různých oborů
Pan Rébusník
Zábavné odpoledne
Sladké malování
Sport pro každého – multifunkční hřiště
Hledej, hledej malíři

Říjen 2017









Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Z pohádky do pohádky - zručnost, postřeh a zábava pro každého
Můj filmový hrdina –znalosti a zábava
Bingo vědomostí – otázky z různých oborů
Pan Rébusník
Zábavné odpoledne
Sladké malování
VI.ročník Šipky ve tmě

Listopad 2017












Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Z pohádky do pohádky - zručnost, postřeh a zábava pro každého
Můj filmový hrdina –znalosti a zábava
Bingo vědomostí – otázky z různých oborů
Pan Rébusník
Zábavné odpoledne
Sladké malování
Mikulášská jízda
Rozsvěcení vánočního stromečku
Chlebíka za koníka
Křížovka pro každého

Prosinec 2017










Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Z pohádky do pohádky - zručnost, postřeh a zábava pro každého
Můj filmový hrdina –znalosti a zábava
Bingo vědomostí – otázky z různých oborů
Pan Rébusník
Zábavné odpoledne
Sladké malování
V.ročník Vánoční vyrábění pro veřejnost – Papírové vánoce
Perníčkování

Leden 2018










Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Sladké malování
DOTO – DOTO – dokáží to zvířátka- dokažu to taky-zručnost, postřeh a zábava pro
každého
Duhová příroda – ochrana přírody a ekologie
Zábavné odpoledne
Můj zvířecí hrdina –znalosti a zábava
Říká se , že……….. ekologie
Malý kurz první pomoci
„EKO“ – učíme se třídit odpad

Únor 2018










Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Sladké malování
DOTO – DOTO – dokáží to zvířátka- dokažu to taky-zručnost, postřeh a zábava pro
každého
Duhová příroda – ochrana přírody a ekologie
Zábavné odpoledne
Můj zvířecí hrdina –znalosti a zábava
Říká se , že……….. ekologie
Dětský karneval
Malý kurz první pomoci

Březen 2018










Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Sladké malování
DOTO – DOTO – dokáží to zvířátka- dokažu to taky-zručnost, postřeh a zábava pro
každého
Duhová příroda – ochrana přírody a ekologie
Zábavné odpoledne
Můj zvířecí hrdina –znalosti a zábava
Říká se , že……….. ekologie
14.Den velikonočních tradic
Malý kurz první pomoci

Duben 2018












Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Sladké malování
DOTO – DOTO – dokáží to zvířátka- dokažu to taky-zručnost, postřeh a zábava pro
každého
Duhová příroda – ochrana přírody a ekologie
Zábavné odpoledne
Můj zvířecí hrdina –znalosti a zábava
Říká se , že……….. ekologie
DDM představuje
Den s čarodějnicí
Místní kolo dopravní soutěže
Malý kurz první pomoci

Květen 2018









Noc s kamarády
Zábavný Cyklus nástěnkových soutěží
Z pohádky do pohádky - zručnost, postřeh a zábava pro každého
Můj filmový hrdina –znalosti a zábava
Sladké malování
Zábavné odpoledne
Habartovská „SPARTAKIÁDA“- skladba pro dospěláky s dětmi
Malý kurz první pomoci

Červen 2018
 Prázdninové kolo štěstí
Souboj kroužků
 Příprava na letní činnost
Červenec – srpen 2018
Letní činnost – příměstský tábor, dva turnusy

