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9.5. Solná jeskyně Jevíčko(1.skupina)
10.5. Solná jeskyně (2.skupina)
10.5. Děti přejí maminkám – společné odpoledne
Oříšci a Jahůdky,14,30h
11.5. Děti přejí maminkám – společné odpoledne
Jablíčka a Borůvky
11.5. Hudební nástroje – návštěva ZUŠ, 10h
12.5. Solná jeskyně (3.skupina)
12.5. Plavání – starší děti
13.5. Solná jeskyně (4. skupina)
16. – 17.5. Vybíráme úplatu – školné za květen
18.5. Školní výlet – Divadlo B.Polívky – Brno
(informace budou na samostatném letáku)
19.5. Na návštěvě v knihovně – st.děti , 10h
20.5. Fotografování tříd – od 9h, 40 Kč
24.5. BESIP – sportovní odpoledne
25.5. Pohádkový les – pobyt venku s návštěvou
olympiády v ZŠ

26.5. Plavání
27.5. Sportujeme s dětmi 1. třídy ZŠ
31.5. Kino Kuk a Cuk, 10h, vstupné 35 Kč

Co připravujeme na červen??
1.6.11 Jízda na koních – areál MŠ
−

přijede k nám malý koník Alpik a velký kůň
Monika - vstupné suché pečivo – 30 koní Farmy
CH děkuje za dobrotu do jídelníčku!!!

2.6.11 - připravte si masky
na
Maškarní karneval MŠ – 9.30 –
tentokráte využijeme masek, které máme
doma a chceme se s nimi pochlubit v MŠ.
Plánujeme při pěkném počasí projít po
ulici Nádražní a zpět kolem prodejny pí.
Přikrylové na školní zahradu, zde na
terase pokračovat v karnevalu.
3.6.11 – Skákací hrad u MŠ – 8 – 15,30h
– od rána „vyroste“ u naší školy skákací

hrad, bude v provozu pro všechny děti,
pozveme i děti ze spodní MŠ.
8.6.11 Na návštěvě knihovny – do
knihovny půjdou mladší děti.
9.6.11 a 23.6.11 - Plavání – držíme slib
a zařazujeme plavání pro mladší a střední
děti – přihlášení dětí bude možné
v šatnách na vývěskách.
14.6.11 Zahradní slavnost – 14,30h – při
pěkném počasí se se všemi rádi sejdeme
na školní zahradě, o zábavu se postaráme
sami, peníze za zábavu umíme utratit
i jinak. Všechny srdečně zveme ☺
15.6.11 Vybíráme úplatu – školné za
červen 2011 – poslední, veškeré vybrané
peníze využíváme pro rozvoj naší MŠ.
16.6.11 Na návštěvě v knihovně - starší
děti, pokračují v poznávacím cyklu.

16. – 17.6.11 Přespím v MŠ –
předškoláci – všechny třídy. Sejdeme se
v 17 h, zahrajeme si na Stopovanou, u MŠ
opečeme buřty, splníme úkoly odvahy,
poslechneme si pohádku a uložíme se ke
spánku v MŠ. Vyzvedávání dětí druhý den
po obědě nebo odpoledne. Snídaně
i opékání je zajištěno a sponzorováno.

22.6.11 Polodenní vycházky dle plánů
tříd
30.6.11 O Smolíčkovi – divadlo na
schodech - zdarma
Slavnostní zakončení školního roku.

Zajímavosti . . .

Ve výbavě naší školní zahrady přibyla
nová odrážedla YBIKE. Objevila se na trhu
minulý rok, získala ocenění Hračka roku, je
nositelem CE.
Program aktivit Ybike („vajbajk“) je
první svého druhu a je sestaven tak, aby
stimuloval vývoj hrubých motorických
dovedností. Podporuje děti, aby se aktivně
zapojily do hravých aktivit, které jsou
sestaveny tak, aby si dítě procvičilo všechny
zásadní pohyby.
Každé dítě potřebuje dostatek příležitostí
k různým fyzickým činnostem, při kterých si
může vyzkoušet nejrůznější pohyby, aby
dosáhlo optimálního vývoje a růstu. Mnoho
expertů
v oblasti
vývoje
dítěte
je
znepokojeno tím, že spousta dětí nemá
dostatečně aktivní život, a tím pádem
nemůže rozvíjet rovnováhu těla a
koordinační dovednosti. Domnívají se, že
kvůli nedostatku cvičení rovnováhy a

koordinace se zvýšil počet zranění na
dětských hřištích.
Malou ukázku Ybike aktivit připravujeme
i na Zahradní slavnost.

TĚŠÍME

SE NA . . .

školní výlet – 18. 6. 2011 …Pojedeme do
Divadla B. Polívky v Brně. V případě
pěkného počasí plánujeme vycházku po
Brně, na Petrov s vyhlídkou na město, na
krokodýla, na fontány a stavby náměstí.
Skutečné náklady budou rodičům
vyúčtovány.

Setkání s ilustrátorem
a spisovatelem Adolfem Dudkem
Ve čtvrtek 14.4. jsme v naší školičce
v Oříškové třídě všichni prožili velice
zábavné dopoledne s panem malířem
a spisovatelem A. Dudkem, který naši MŠ
navštívil již po druhé. Jeho vtipné
a poučné vystoupení provázel hlasitý
smích a jásot dětí, které se také mohly
aktivně zapojit a na malou chvíli se tak
stát slavnými „malíři“. Všichni jsme se
výborně bavili a odměnou na konec byl
dětem autogram nebo podpis do knížky.

Informace pro vás . . .
…
... provoz o letních prázdninách:
- 11. 7. – 22. 7. 2011 … 2.MŠ
... tablo předškoláků bude umístěno
u pana Nárožného v Nikol

ZAPOJTE SE I VY!!!
Na jaře všechno rozkvétá. Ať rozkvete i naše
školička. Vyrobte společně s dítětem květinu,
kytku a doneste ji do naší MŠ. Mohou být
z papíru, textilu, vlny. Záleží na fantazii
a nápadech. Uděláme si radost!
Vyhodnoceni budou všichni ☺.

Mininápady pro letní deštivé dny . .
... od 9.5. probíhá v naší školní kuchyni
praxe, od 16.5. pedagogická praxe u
Borůvek
... zapojili jsme se do projektu „ Celé
Česko čte dětem“ – www.celeceskoctedetem.cz
... účastníme se soutěže „Schauma
školkám“ – www.schaumaskolkam.cz
... do ZŠ letos odchází 27 dětí z naší MŠ

„Ostrůvková baba“
Po místnosti různě poklademe novinové papíry
(„ostrůvky“). Pak hrajeme na „babu“, přičemž
se hráči mohou pohybovat pouze po
„ostrůvcích“. Hra cvičí prostorovou orientaci.

„Nacházení protikladů“
Vyzveme dítě, aby řeklo opak toho, co říkáme
my (malý-velký, kyselý-sladký, dobře-špatně),
u menších dětí uvádíme opaky vždy celou
větou:
„Já jsem velký, ty jsi …“, „ Citron je kyselý,
pomeranč je …“. Hra rozvíjí myšlení.

Učíme se psát . . .
„Co se ti na mě líbí a nelíbí“
Povídáme si s dítětem na toto téma, hovoříme i
o ostatních lidech. Podmínkou je, zazní-li
kritika, ji přijmout a nezlobit se. Hra je
zaměřená na rozvoj slovní zásoby.

„Stavění věže“
Stavíme věž z 10 – 15 kostek se zavázanýma
očima. Můžeme i soutěžit o co nejrychleji
provedenou stavbu, případně o co nejvyšší
stavbu. Hra je zaměřená na rozvoj motoriky.

PODĚKOVÁNÍ . . .
V závěru školního roku děkujeme
všem za vstřícnost a výbornou
spolupráci, s mnohými se těšíme na
setkání ve čtvrtek 1. 9. 2011 při zahájení
školního roku 2011 – 2012.

Za redakci školního časopisu přeje krásné letní dny
Martina Ševčíková a Blanka Langerová.
www.2msvelkeopatovice.cz

