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Vážení rodiče, děti, prarodiče a další zájemci, 
zveme vás na 

Den otevřených dveří 
 

ve Speciální mateřské škole Slunečnice  
Markovická 621, Hradec Králové, 500 03 

 

který se uskuteční 

21. 4. 2020   
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 V dopoledních hodinách - to je od 8,00 - 10,00 hodin - můžete 

nahlédnout do tříd při běžném režimu dne 

 Odpoledne - od 14,30 – 16,30 máme připravený program „Hrajeme 

si na školku“ pro rodiny s dětmi, prarodiče, další zájemce 

a veřejnost. 

Zápis pro šk.rok 2020-21bude probíhat 4. - 5. 5. 2020 

od 8,00 do 15,00 hod. 
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Co vás čeká v odpolední části? 

 Třída Sluníčka 

Paní učitelky ze třídy Sluníček vás zvou do „keramické dílny“ na aktivitu –

„Modelujeme a tvoříme“. Prozkoumáme možnosti a vlastnosti keramické 

hlíny, zkusíme si do ní otiskovat a kreslit, vykrajovat či modelovat. Zájemci o 

tuto aktivitu si zkusí vymodelovat výrobek z keramické hlíny. 

 Třída Berušky – „Muzikanti“ 

„Já jsem muzikant a přicházím k vám…“ – V této třídě vás čeká odpoledne plné 

muzicírování. Všichni zájemci si jako správní muzikanti zahrají na hudební 

nástroje. Hudební nástroje zde budeme i poznávat a kdo bude mít zájem, 

může si i nějaký vyrobit. Přijďte si zazpívat do třídy Berušek. 

 Třída Čmeláčci – „Těšíme se do školy“ 

V této třídě vás přivítají školačky s barevnými aktovkami. Pro zájemce bude 

připravena spousta činností zaměřených na rozvoj předškolních dovedností 

prostřednictvím strukturovaných úkolů a didaktických pomůcek z „Klokanova 

kufru a kapes“. Těšíme se na všechny šikulky aneb „Hola, hola, škola volá!“  

 Třída Kuřátka – „Sportujeme pro zdraví“ 

V této třídě vás čeká odpoledne plné sportovních aktivit. Zájemci o sportovní 

aktivity budou překonávat různě vysoké překážky, procvičovat lezení a 

udržování rovnováhy. Vyzkoušíme si skákání na trampolíně. Namasírujeme si 

plosky nohy při chůzi po smyslovém chodníčku. Přijďte si zasportovat do třídy 

Kuřátek.  

 V relaxační místnosti „Hajánkov“ pro Vás máme připravenou možnost 

odpočinout si či chvilku relaxovat v příjemném prostředí místnosti. Můžete si 

vyzkoušet kartáčování či míčkování k podpoře senzomotorické a bazální 

stimulace, k psychickému i fyzickému zklidnění. Pro navození zklidnění bude 

pobyt v místnosti omezen počtem účastníků (1 rodina, skupina) i časem 

(přibližně 10 minut). 

 V pracovní místnosti „Pata a Mata“ vám umožníme rozvíjet polytechnické 

dovednosti s nejrůznějšími materiály, využít Montessori dílničky či stavebnici 

Pertra. 

 V knihovně školy je možné nahlédnout do kronik MŠ či shlédnout prezentaci 

o MŠ.  

 Na třídách pro děti s PAS můžete vidět komunikační knihy, zážitkové deníky a 

další nové pomůcky pro strukturované učení a VOKS. 

Těšíme se na příjemně prožitý den s Vámi! 

Kolektiv MŠ Slunečnice 


