
 

PROGRAM: VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ 
                          dětí z mateřské i základní školy

+ anketa „MAZLÍK SYMPAŤÁK“ – pět chovatelů 
s největším počtem hlasů získá poukaz v hodnotě 
od 100,-Kč do 100,-Kč na nákup chovatelských potřeb

    + VÝTVARNÉ DÍLNIČKY (výrobky si děti odnesou)

  +  RODINNÝ PĚTIBOJ 
sportovní soutěž pro odvážné rodinné týmy (1 dospělý  
+  1 dítě) – jen pro přihlášené (vyplněné návratky odevzdejte 
do pátku 20. 9. 2019)
                

Disciplíny:
                      VEVERČÍ spižírna      CHROBÁKŮV překážkový běh      
              
            KLUSÁCKÝ ZÁVOD (dospělý je kůň, dítě jezdec ve vozíku)
                                                   

                       SLEPECKÁ dráha         ŽÁBÁCI (skok z místa)

Kdy? 
VeVe  středustředu    25. 9. 201925. 9. 2019

od 16,30 hodinod 16,30 hodin
vv  areálu areálu 

mateřské školy.mateřské školy.



VSTUPNÉ: Prosíme o krmení pro králíky a morčata ze zookoutku
školy nebo vratné láhve či sběr. Děkujeme

Po roce vás opět srdečně zveme na akci „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“
   - ve     středu 25.9.2019 od 16,30 hodin   vv      areálu mateřské školyareálu mateřské školy  
PROGRAM:
VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ dětí + anketa „Mazlík sympaťák“ 
výtvarné dílničky (výrobky si děti odnesou)
+      RODINNÝ PĚTIBOJ - soutěž pro přihlášené rodinné týmy (1 dospělý  +  1 dítě)
                                             Disciplíny :
 

VEVERČÍ SPIŽÍRNA     CHROBÁKŮV PŘEKÁŽKOVÝ BĚH       SLEPECKÁ DRÁHA           
              
  KLUSÁCKÝ ZÁVOD (dospělý je kůň, dítě jezdec ve vozíku)        ŽABÁCI (skok z místa) 
                                                   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
„MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ – 25.9.2019 (pro vystavující)
SRAZ : v 16,15 hod. u mateřské školy  DĚTI z mateřské školy musí mít dospělý doprovod.
S SEBOU : potřeby pro zvířátko (miska na vodu), jmenovku mazlíka se stručným popisem 
(DRUH, VĚK, ZAJÍMAVOSTI) a jeho jménem
POZOR !  Výstavu navštíví mnoho dětí, bude tu řada dalších zvířat. Dobře uvažte, zda vaše 
zvířátko zvládne změnu prostředí, hluk a stres. 
Psi musí být klidní, dobře snášet jiné psy a děti. Vodítko nutné ! 
Zvířata musí být v kleci, přenosce, akváriu ... 
......................................................................................................................................................
NÁVRATKA ŠKOLE / ŠKOLCE – odevzdejte do PONDĚLÍ  23.9.2019:

JMÉNO : _____________________________________   TŘÍDA: _________________

DRUH ZVÍŘETE : _____________________________________

SOUHLASÍM, ABY SYN/DCERA VYSTAVOVALA 25.9.2019 SVÉ ZVÍŘÁTKO. 
ZVÍŘE NENÍ AGRESIVNÍ. 

Po skončení akce (asi v 17,30  - 18, 00 hod. - zaškrtněte prosím:
a) dítě odejde samo                 děti z     MŠ musí mít dospělý doprovod  
b) dítě si vyzvedneme                         

                                                                      ...............................................
                                                                             PODPIS RODIČE            
………………………………………………………………………………………………...........

Přihláška na RODINNÝ PĚTIBOJ (25. 9.2019)   - odevzdejte do PONDĚLÍ  23.9.2019:      

Jméno dítěte  _______________________                         

Dospělý __________________________    vtah k dítěti __________________ (např. děda)   

            Název týmu _______________________         Podpis dospělého : ……………….……   


