Léto nám opět uteklo jako voda a vstoupili jsme do nového
školního roku. Věříme, že také tento školní rok bude úspěšný a
plný nových zážitků. Vítáme Vás u jubilejního desátého
ročníku našeho školního časopisu. Přivítáme také vaše
příspěvky k předškolní tematice. Za redakci se na spolupráci
těší p. Ševčíková a p. Langerová.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Naše mateřská škola zahájila provoz, který je od 6,00 –
15,45 hodin, a to opět ve čtyřech třídách :
- Oříšková - zde s dětmi pracuje p.uč. Hana Kopecká a
p.uč. Martina Ševčíková
-

Jahůdková - p.uč. Věra Kaderková

-

Borůvková – p.uč. Vladislava Kudová a
p.řed. Blanka Langerová

Jablíčková – p.uč. Věra Vyjídáčková a p.uč. Lenka
Trmačová

Všechny děti jsme přivítali čerstvými čokoládovými Miltráčky
od sponzora Mitra Trnávka. Děkujeme, pochutnali jsme si !!!

Ročník: X.
Školní rok: 2010/11
Číslo: 1.
Říjen 2010



je u Jablíček nově vymalovaná třída



máme nové dveře ve třídě a šatně u Oříšků
třídu jsme doplnili nábytkem
máme nově vymalovanou a uspořádanou třídu
u Borůvek
u Jahůdek, Oříšků i Borůvek máme nové průhledné boxy na
hračky






máme obnovené nátěry laveček, parapetů, obloţení,
vymalovaný suterén, prádelnu a ředitelnu




ležíme na krásných, opravených lehátkách
dostali jsme sponzorským darem – nový písek do pískovišť

Poděkování :




Velké poděkování patří všem ochotným rodičům, kteří
nám o prázdninách nezištně pomáhali s úklidem nad
běţnou míru generálního úklidu, s chystáním lehátek k
odvozu a opětovným chystáním – k provozu. Paní
učitelce Kudové, za pomoc při organizaci, aktivitu.
Děkujeme
rodinám : Smékalové, Gerbrichové,
Ţenoţičkové , Mrvové za sponzorské dary pro naši MŠ .
Prospěli nám všem.
Také v tomto roce hodnotíme a oceníme vstřícnost
sponzorů titulem naší Mš „ Kamarád 2.MŠ Velké
Opatovice “.

Z našich zájmů…
Logopedie
- individuálně od října u Borůvek, pro
přihlášené děti, vede Mgr. Dufková
Veselé pískání
 bude vždy v úterý,
pro velký zájem se
dělíme na dvě skupiny :

Oříšci a Jahůdky - od 12.10. (lichý týden)

Borůvky a Jablíčka - od 19.10.( sudý týden)

Děti si vţdy s sebou donesou flétničku a
sloţku s notovým materiálem .
 Nově informace o flétničce najdete v info
okénku na spodní terase. Dotazy a
připomínky u p.uč.Kopecké – u Oříšků,
p.uč.Vyjídáčkové – u Jablíček.
Skupiny
- pro předškolní děti, objednáme z Brna
materiály a zahájíme od ledna 2011, vytvoříme
tři skupiny, budeme včas informovat
Tanečky
- každé úterý v Jahůdkách, od 15h do 15.30
vede p. Hrdličková a p. Krajíčková


Na co se těšíme ?
Náš malý kalendář: říjen 2010
5.10.10 út - Flétna – info terasa
5.10.10 út - Tanečky - kaţdé úterý
6.10.10 st - Logopedie u Borůvek
12.10.10 – 13.10.út a st - vybíráme úplatu (školné )

15.10.10 pá - Moţná přijde i kouzelník 9.00
z Olomouce, vst.- 30,-Kč
20.10.10 st - Veselá středa - 15.00
21.10.10 st - FOTO - výběr dvou variant o

27.10. a 29.10.2010 - středa a pátek, (ve čtvrtek
je st. svátek) - podzimní prázdniny - naše Mš bude
podle potřeby v provozu,
31.10.2010 - neděle - konec letního času

Střípky...
-

-

-

-

od 1.11. bude u Jahůdek probíhat pedagogická
praxe
ve dnech 15.,22.,25.,27.10. bude podle
oznámení E.on
vypnut el. proud - MŠ bude
v provozu
v říjnu (pro měsíční nepřítomnost p.
uč.Trmačové) budeme
provoz zajišťovat zástupy stávajícími ped.
pracovnicemi
naší školy
u Jahůdek začneme s přípravou prostoru
pro novou herní sestavu

Ze setkání s rodiči 24.8. s rodiči nových dětí a 9.9.2010 u
Borůvek ... :
 školní rok 2010 -2011 je zaměřen na prohloubení
spolupráce s rodinou, partnerské vztahy – zásada 10 –
školy podporující zdraví.
 Státním zdravotním ústavu v Praze, upravovat školní
vzdělávací program. Čeká nás závěrečná anketa.
 Školy v síti škol podporujících zdraví (3 na okrese Blanskonaše MŠ a dvě MŠ V Blansku) letos obdrží nový
diagnostický nástroj pro vyhodnocování osobních potřeb a









pokroků dětí, který vytvořil tým pedagogů , psychologů a
zdravotníků. Přispěje k individualizaci práce s dětmi.
Ostatní školy si jej tvoří samy.
Nově letos zařazujeme do nabídky : Táto, mámo, pojď si
hrát – nabízíme možnost 4x ročně prožít společně s námi v
Mš kousek odpoledne.
Založíme Knihu předškoláka – popis posledního roku v Mš
Připravíme společnou vycházku .
Pro velký úspěch umožníme další setkání s ilustrátorem A.
Dudkem – vhodné i pro rodiče, kteří mají dopoledne čas.
Školní výlet – letos plánujeme divadlo - Bolka Polívky ,
Brno, návštěva Špilberku.
MTZ 2011 – nejvíce si přejeme začít s plánovanou
rekonstrukcí soc. zařízení dětí.

VESELÁ STŘEDA
…Těšíme se na Vás v těchto termínech:

20.10., 17.11., 8.12.2010
12.1., 9.2., 9.3., 13.4.,18.5.2011
čas :
15,00 - 17,00
místo : 2.MŠ - Jahůdky

TÁTO, MÁMO, POJĎ SI HRÁT
( nově v programu – nabídka pro všechny rodiče )
STŘEDY - 24.11.2010, 23.2.2011, 23.3.2011, SPOLEČNÁ
VYCHÁZKA - termín bude na třídách
Zahrňte si do kalendáře a přijďte !

Blahopřání ...
V říjnu oslavila své kulaté ţivotní jubileum p. Vladimíra
Kovaříková. Děkujeme jí za práci, kterou svědomitě
vykonává pro naši mateřskou školu a přejeme jí hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.

TETINY A
PODZIM
Ve středu 22.9. nás přijely pobavit svým premiérovým
představením námi oblíbené a známé Tetiny.
Příjemně nás naladily na nadcházející barevný podzim.
Děti se jako vždy aktivně zapojily do děje, dokonce si některé
„pouštěly“ v Oříškové třídě draky a byly nenásilnou formou
poučeny, že si od kamaráda půjčujeme věci s jeho svolením.
Na závěr dostaly děti na památku obrázek Tetin a všechny se
s úsměvem na tváři a dobrou náladou rozcházely zase do svých
tříd.

K zajímavému setkání došlo také v prvních
říjnových dnech.Třídy naší MŠ navštívila poštovní
doručovatelka. Pro děti to
bylo nové, netradiční, poučné setkání. Seznámily se s
uniformou poštovní doručovatelky, se všemi náležitostmi
poštovních zásilek, doručováním.
Každý dostal pohlednici a mohl si vyzkoušet dát na známku
Fifinky poštovní razítko. Děkujeme paní Jiřině Pospíšilové,
která se takto dětem věnovala. Jak poučeni teď budeme chodit
na poštu :-).





Úspěšná adaptace ...
Pro usnadnění náročného období (pro děti i
rodiče) při nástupu dítěte do MŠ Vám nabízíme
vhodné informace, věříme, ţe pomohou k lepšímu
začátku 
Desatero, jak připravit dobře dítě na MŠ :








Chodit s dítětem mezi děti
Nechat dítě na určitou dobu v péči známého
člověka
Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy
Rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli
spěchat, má-li něco udělat samo
Vést k dokončení hry a úklidu
Udělat si čas na hru, čtenou pohádku
Během dne využívat možnosti si s dítětem
posedět, popovídat

Připravovat pozitivně na Mš, varovat se výhružek
typu „Počkej, až budeš ve školce...“
Učit dítě poprosit, poděkovat, pozdravit – vlastní
vzor působí nejlépe
Krátce a srozumitelně oceňovat, co se dítěti daří,
ale i jasně odmítnout nevhodné chování
(neodmítáme dítě – to máme rádi stále) .

Tvoříme pro radost…
s Vitamínkem ! 
Přivítej s námi podzim! Vyrob doma Podzimáčka a
přines jej do MŠ. Použít můžeš jakékoliv přírodniny –
kaštany,šišky,žaludy,brambory,listy,šípky a jiné.
Těšíme se na tvoji práci!!

Hledej rozdíly…

