
Zpráva o činnosti O.S. rodičů a přátel Bělohradské MŠ 
ve školním roce 2010 – 2011

Na činnosti O.S. rodičů a přátel Bělohradské MŠ se ve školním roce 2010/11 podílelo celkem 
94 členů. Samotný výbor rodičů O.S. měl 6 členů, kteří se pravidelně scházeli přibližně 1x za 
2 měsíce.

Z vybraných příspěvků se dětem finančně přispělo na následující položky:

 V listopadu jsme zakoupili samotvrdnoucí hmotu. Z té děti v třídních dílničkách 
vyrobily krásné vánoční svícínky, zápichy a ozdoby na velikonoce

 Děti doslaly na Mikuláše čokoládové figurky a od Ježíška vánoční dárky.

 Dále O.S. přispělo na plavání předškoláků a na divadlo.

 Ke dni dětí šly paní učitelky s dětmi na zmrzlinu.

 11. června od 15 hod uspořádalo O.S. dětské odpoledne - Procházku Bažantnicí. 
Dětského odpoledne se zúčastnilo celkem 78 dětí z MŠ. Začátek procházky byl u 
chaloupky na Jiráskově nábřeží, kde děti dostaly kartičky, na které jim bylo po 
každém absolvování zábavného úkolu dáváno razítko. Stanovišť bylo celkem osm. Na 
rodiče s dětmi čekala ještě další překvapení v podobě skrytých hádanek a prolézačky 
z pavučiny. Děti si protáhly tělo na prolézačkách, prošly se s pinpongovým míčkem na 
lžíci, zahrály si kroket, poskládaly kostky nebo puzzle, pohrály si s kuželkami, prošly 
cestičku šesti smyslů, kde na ně na konci čekal vodník, který je za pěknou písničku  
nebo básničku odměnil sladkostí. Zachytaly si rybičky, projely slalomovou dráhu na 
odstrkovadle či koloběžce, namalovaly křídami obrázek. Po absolvování všech úkolů 
byly děti odměněni drobnými dárky jak od O.S., tak i od sponzorů. Po předání dárků 
jsme ještě nekončili, děti i rodiče si mohli zasoutěžit v házení míčkem na terč, skákání 
v pytli, nebo třeba skládání puzzle. Věřím, že se všem odpoledne líbilo a již teď 
vymýšlíme další vylepšení pro následující rok.

 14. června jsme se v akciové společnosti Lázně Bělohrad rozloučili s předškoláky 
kytičkou a knížkou.




