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 Dobrý den, vychází poslední  
číslo tohoto školního roku,  
vítáme naše čtenáře. Již  
nyní se těšíme na další  
pokračování v příštím 
ročníku.

Z našich kalendářů:
Květen   2013

 7. 5. Plavání – Borůvky, Jablíčka
  8. 5. Státní svátek
  9. 5. Zápis do MŠ
14. 5. Školní výlet – Dinopark Vyškov
15. 5. Veselá středa
16. 5. Vybíráme úplatu – školné za květen
16. 5. Smyčcový koncert, 9 h, 30 Kč
21. 5. Plavání – mladší děti
22. 5. Pohádkový les – pobyt venku 
s návštěvou olympiády v ZŠ
 23. 5. Na návštěvě v knihovně - SD, závěr
28. 5. Flétna
29.5.  Karnevalový průvod – masky si děti 
přinesou z domova
30. 5. Koníci na školní zahradě 
31. 5. Skákací hrad u naší MŠ



Červen  2013

  4. 6. Šikula 
  4. 6. Plavání 
  5. 6. Fotografování
  6. 6. Náhradní slunný den na projížďku      
          s koníkem
  7. 6. Bublinkový den
11. 6. Zahradní slavnost – školní zahrada 
12. 6. Předškoláček v ZŠ
12. 6. Vybíráme úplatu za červen
13. 6. Přespím v MŠ – předškoláci
18. 6. Plavání (mladší a střední děti)
19. 6. Na návštěvě u hasičů
19. 6. Veselá středa
20. 6. Návštěva knihovny – mladší děti
20. 6. Na stopovanou – 17h., s dětmi a rodiči
27. 6. O Smolíčkovi – divadlo na schodech 
24. – 28. 6. Přejeme „prázdninovým“ dětem, 
které mají narozeniny o prázdninách
28. 6. Slavnostní zakončení školního roku

     Ve svých třídách se sejdeme v pondělí
2. 9. 2013 , kdy  slavnostně zahájíme 

       školní rok 2013 – 2014.

Střípky z naší MŠ . . .  

°  tablo  předškoláků  bude 
umístěno od 20. 5. v Linii p. Nárožného
   do ZŠ odchází 24 dětí 
     
° těšíme se na Zahradní slavnost – út – 
11. 6. 2013  v případě deště v náhradním 
termínu                        
°  od  května  bude  u  Borůvek  probíhat 
pedagogická praxe  z pedagogické  školy 
Čáslav               

°  jeden student praxe  bude praktikovat 
rovněž na úseku stravování – SŠE Boskovice 

° v umývárnách máme nové zásobníky 
na  ručníky  (děti  mají  možnost 
seznámení,  vyřešíme  i  potřebu  ručníků 
pro děti při slučování tříd).

° předpokládaný prázdninový provoz – 
2. MŠ 1. 7. – 19. 7., 1. MŠ 5. 8. – 23. 8. 
2013



ŠKOLNÍ  OSLAVY  MDD 

29. 5. (středa) - KARNEVALOVÝ 
REJ – využijeme masky z domova, zpět 
kolem papírnictví, v MŠ se dál bude konat 
karnevalová diskotéka.

30. 5. (čtvrtek) - KONÍCI NA 
ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – vstupné pro 
děti – suché pečivo, sběr bude probíhat 
od 20. 5. Pečivo bude pro 
koně Farmy CH.
                                 

31. 5. (pátek) - SKÁKACÍ HRAD 
U NAŠÍ ŠKOLY  - dětem k svátku, 
vyroste tradičně u naší MŠ, na celý den – 
do 15,15 h. 

 
  

  ŠKOLNÍ   VÝLET  

 -  14. 5. v úterý tentokráte do Dinoparku 
Vyškov. Odjezd z MŠ v 8 h., dobře se na 
výlet vyspíme… budeme obdivovat krásu 
přírody,  456  zvířat  v Babiččině  statku, 
paleontologické hřiště, dinosaury…

- vybíráme zálohu 250 Kč
- jídlo si vezmou děti z domova
- přesné informace zveřejníme na   
   zvláštním letáku.

 



NOVINKY  V NAŠÍ  MŠ 

     Naše MŠ se zapojila do projektu 
Zelená škola. Cílem projektu Zelená 
škola je ochrana životního prostředí 
pomocí zabezpečení zpětného odběru, 
 efektivní recyklace odpadů elektrických 
a elektronických zařízení.
    Projekt  Zelená škola řeší sběr a svoz 
drobného elektroodpadu,  tonerů,  DVD 
přímo ve školách.Přesné informace 
a upoutávky zveřejníme.
V současné době se projektu účastní přes 
250 škol.

  Co nám projekt přinese?
Vzdělávací materiály  k třídění odpadů 
– pexesa, Remalovánky, nové informace 
a účast na ochraně životního 
prostředí nejen pro naše děti.  
 
Při  registraci  do  projektu  
získala naše škola také logo Zelená škola.
 

BLÍŽÍ SE ČAS PRÁZDNIN ... 
        
JE DŮLEŽITÉ ...
       „Vidět  a  být  viděn“
Základní pravidlo 
bezpečnosti na silnicích!

      * reflexní prvky – značně zvyšují 
bezpečnost dětí a dospělých v silničním 
provozu, zejména za snížené viditelnosti (noc, 
svítání, soumrak, mlha, sněžení, déšť).
   * reflexní materiály – mají schopnost 
odrážet světlo zpět ke zdroji, a to až na 200 m. 
daleko. To znamená, že řidič vozidla vidí 
chodce daleko dříve a má dostatek času se 
bezpečně vyhnout dětem, chodcům, cyklistům.
   *  reflexní  páska  –  i  na  velmi  velkou 
vzdálenost vytváří na tmavém pozadí kontrast, 
který  řidič  při  nasvícení  reflektory  okamžitě 
spatří.
Také proto, rozdáváme  dětem reflexní prvky  
k narozeninám, chceme je  pomoci chránit 
v provozu.
Kdo by měl používat reflexní materiály?
  Jsou to ti nejzranitelnější na silnicích – 
chodci, cyklisté a děti.



  Kdy byste měli používat reflexní materiály?
  Když je – noc a šero, je mlha, hustě prší, 
sněží, v zimě a na podzim, při zatažené odloze.
   www. altima. cz   (značkové reflexní prvky)  

CHRAŇTE 
SVŮJ  SLUCH!

29. duben – Mezinárodní den proti hluku
  Ztráta zraku odděluje člověka od věcí,  
ztráta sluchu od lidí. Sluch je zapotřebí si  
chránit od narození po celý život – jeho  
poškození je trvalé a nezvratné!!
 Více čtěte na  www.2msvelkeopatovice.cz –  Co  nás 
zajímá ?

NEDOSTATEK SPÁNKU  =
                                                         MOZEK V NESNÁZÍCH
  Během  noci  procházíme  spánkovými 
cykly, které klesají  a  stoupají  jako vlny. 
Po  celou  noc  cyklicky  střídáme  lehký 
spánek s hlubokým spánkem a sněním.

    Kvalita spánku má vliv na každého 
člověka, tedy i na dítě. Každý jsme jinak 
vnímavý a citlivý, někomu občasná horší 
„kvalita“ nevadí, jiný nestojí za nic celý 
den, když se pořádně nevyspí. Pomáhá 
   i každodenní odpočinutí po obědě.

Rituály pomáhají...
Zdravé jsou všechny aktivity, 
které jsou příjemné oběma 
stranám, tedy jak dospělému, tak 
dítěti. Pohádka,vypravování, 
zpívání, pomazlení, pusa na dobrou noc. Plyšák 
do náruče. Některé dítě má rádo malé světýlko 
nebo světlo z pootevřených dveří.

      Mezi  nezdravé  rituály  patří  pohádka 
z televize nebo z přehrávače, většinou 
u toho dítě  leží  samo,  rodič  nemá čas.  Další 
zlozvyky – rodič si musí lehnout k dítěti 
a nesmí se pohnout,  dokud dítě tvrdě neusne. 
Sladké pití u postele nebo po vyčištění zoubků, 
přejídání  na  noc,dudlíky  u  starších  dětí, 
opakované  vstávání  a  obtěžování  rodičů 
potřebou  pití,  čůrání  a  jinými  nápady.  
Informatorium 4/2013 – k zapůjčení v MŠ.

http://www.2msvelkeopatovice.cz/


          
HÁDEJ, HÁDEJ HADAČI !!!

  Milé  děti,  hrajte  a  hádejte  s námi!!  
Odpovědi na naše hádanky můžete dávat  
do konce května do připraveného boxu  
na terase u hlavního vchodu.
                                                                 
Dvě sovy vedle sebe sedí, aniž 
o sobě vědí.

Čtyři rohy, žádné nohy, 
chaloupkou to pohne.  

Táta dlouhý, máma krátká, děti jako 
pimprlátka. 

Neustále mění tvar, ale přesto je to stále 
kulaté.

 Nemá ruce, nemá nohy a přeci vrata 
otevírá.

Heboučké je jako z vaty, kožíšek má 
mourovatý.  

LETNÍ  TVOŘENÍ  dětí a rodičů …

Vyzdobme si terasu KYTIČKAMI 
A KVĚTINKAMI z jakéhokoliv  
materiálu, budou vystaveny jako obvykle  
na terase a můžeme se tak už společně  
těšit na léto .                    

Prima VIZUS
Nestátní zdravotnické zařízení nabízí vyšetření 
zraku dětí v naší MŠ pomoci týmu odborných 
zdravotníků. Vyšetření kamerou je rychlé 
a  zcela  bezpečné.  Oční  vady  nemívají  žádné 
příznaky a často se na ně přijde až ve škole, 
kdy mívají děti potíže se čtením nebo psaním. 
Čím dříve je vada zjištěna a včas upravována, 
tím  vyšší  je  pravděpodobnost  úspěšného 
vyléčení.
Vyšetření  vyhodnocuje  diplomovaný  ortoptik 
s očním lékařem. Cena je 150 Kč.  Zájemci se 
mohou přihlásit ve třídách.



 Pomůžeš  mravenečkovi  najít
cestu? S přáním krásného léta

                                       

              

 ...děkujeme  všem  rodičům,  MÚ  Velké 
Opatovice,  přátelům  i  sponzorům  za 
výbornou spolupráci  a  podporu práce naší 
školy v průběhu školního roku. Přejeme všem 
krásné prožití letních dnů, rodinnou pohodu 
a štěstí.

                                                              Vaše MŠ.
                                                              

        

            
Za redakci : Martina Ševčíková a Blanka Langerová  


