Vítáme vás u posledního Vitamínku letošního školního
roku. Přejeme všem získání nových informací, dětem
zábavu a všem pak příjemné počtení. Těšíme se v novém
školním roku na další setkávání na stránkách
školního časopisu.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XII.
Školní rok: 2013/14
Číslo: 4.
Červen 2014

Červen 2014:
2.6. Interaktivní výstava
Tajemství lidského těla
3. 6. Školní výlet do Brna
4. 6. Fotografování – třídy
6. 6. Náhradní slunný den na
projížďku s koníkem na školní zahradě
9. 6. Bublinkový den
10. 6. Muzikál Kocourek Modroočko
10. 6. Předškoláček ZŠ
11. 6. Rozloučení s předškoláky – 15,00
12. 6. Vybíráme úplatu 6/2014 – hotovost
12.6. Náhradní den Arboretum Borotín
19. – 20. 6. Přespím v MŠ – předškoláci
17. 6. Lamy a pejsek na školní zahradě
19. 6. Na návštěvě u hasičů

23.6. - 26.6. Přejeme “ prázdninovým“
dětem - které mají narozeniny o prázdninách
24.6. Návštěva u včelaře
27.6. Slavnostní zakončení školního roku
27.6. Lego příběh – návštěva filmového
představení v kině

. . . prázdninový provoz je zajištěn pro
přihlášené děti od 1.7. 2014 ( 1. MŠ)
do 18.7.2014. Naše 2. MŠ bude zajištovat
4.- 22.8.2014.

Školní rok 2014 - 2015
Nový školní rok zahájíme
a ve svých třídách se sejdeme v pondělí
1. 9. 2014. Děti zůstávají ve svých
třídách.
Tým pedagogických pracovnic od nového
školního roku bude pracovat:
V Oříškové třídě - p. učitelka Kopecká
Hana a p. uč. Sťahelová Eva,
v Jahůdkové třídě - p.uč. Kaderková V.,

v Borůvkové třídě - p. uč.Ševčíková
Martina, p.řed. Langerová Blanka
u Jablíček - p. uč. Vyjídáčková a p. uč.
Trmačová Lenka.

PODĚKOVÁNÍ
Letošní školní rok odchází z naší školy
paní učitelka Vladislava Kudová. Také na
tomto místě jí děkujeme za všechnu
vykonanou práci pro naši školu, děti
i rodiče. Paní učitelce přejeme do dalších
dnů hodně zdraví, štěstí, radosti
a pohody.

CO NÁS ZAJÍMÁ ?
Konec školního roku je téměř za dveřmi
a školákům nastává vytoužený čas letních
radovánek. Někteří budou trávit čas na táborech,
u prarodičů nebo s rodiči a svými sourozenci. Ať
už budou děti trávit čas kdekoliv, nechť se všem
prázdniny vydaří bez úhony na zdraví. Rádi
bychom vás upozornili na několik letních rizik.
1. nové prostředí – např. hotelový pokoj na
dovolené (elektrické zástrčky, stabilita
nábytku,rychlovarná konvice, čistící prostředky)
2. voda – pozor na utonutí, na sinice, které
produkují toxiny
3. sport – dbejte na chrániče, helmy apod.,
které mohou zmírnit nebezpečí úrazu

4. slunce a horko –
nezapomínejte na sluneční brýle, vhodné
opalovací krémy, pitný režim a pokrývku hlavy.
Děti nepouštějte na slunce mezi 11 – 15 hodinou.
5. klíšťata – při pobytu v lese či vysoké trávě
nezapomínejte na repelenty. Čím dříve klíště
vytáhnete, tím snížíte možnost přenosu nákazy.

PLAVÁNÍ - SKVĚLÁ AKTIVITA
PRO DĚTI I RODIČE
Plavání je jednou z vhodných rodinných aktivit.
Dnes již existuje spousta možností, kam s dětmi
chodit – od speciálních kurzů po bazény, určené
už i pro kojence. Za tu dobu se také vyvinuly
a zdokonalily plavecké pomůcky. Odborníci
potvrzují, že daleko vhodnější než nafukovací
rukávky a kruhy jsou plavecké pásy a desky,
které děti nutí se aktivněji zapojovat, neboť je nutí
aktivně zapojovat a nedrží tělo pouze pasivně ve
svislé poloze.
Proč by mělo dítě plavat?
- otuží se
- posílí svaly
- naučí se lépe ovládat tělo
- je blíž vám jako rodiči
- pobyt ve vodě navozuje psychickou pohodu,
hyperaktivním dětem umožňuje vybít
nahromaděnou energii
Co když má dítě strach z vody?
Mnoho ratolestí pocítí při pohledu na vodní
hladinu obavy. Když si zbytek třídy užívá
v bazénu, jedno dítě sedí nervózně opodál. Tomu
lze ve většině případů předejít plaváním s rodiči,
kdy si dítě již předem navykne na vodu. Pomohou

vám také plavecké pomůcky z pěnového
materiálu, které se nevyfouknou!
- plavecké pásy
- nadlehčovací kroužky a rukávky
- plavecké desky, plováky
- plovák ryba
- vodolepky, hračky do vody, potápěcí pomůcky
pro zpestření pobytu ve vodě a hrám

STŘÍPKY . . .
*** stavební práce finišují

*** práce na výměně oken, izolaci budovy,
zateplení, fasádě provádělo 6 dělníků ze
Slovenka
*** na fasádu naší MŠ bylo spotřebováno
110 kbelíků nátěrových hmot
*** jsme spokojeni se třídami bez záclon
*** na „nové školce“ se pracuje od ledna
2014, právě instalujeme předokenní žaluzie,
těšíme se, že zajistí příjemný pobyt dětem
ve třídách
*** pracujeme také na školní zahradě,
generální opravou procházejí pískoviště
*** zakoupili jsme první kompostér na
odpad
*** věříme, že se bude školka líbit
a budete k nám všichni rádi chodit
***

na oslavu MDD měly všechny děti
připraveno pěkné překvapení – nové peřinky...

OKÉNKO DO NAŠÍ ŠKOLY,
aneb co jsme s dětmi prožili . . .

Setkání s policií ČR

...bude se nám krásně odpočívat...
*** v týdnu od 9.6. do 13.6. bude
probíhat anketa Státního zdravotního ústavu
Praha. Děkujeme za vyplnění a vhození do
připravených boxů.
*** titul Kamarád 2. MŠ 2013 -2014 získávají
Firma Pento Praha – p. ing. Jakeš, COOP
Boskovice – p. ing. Lžíčař, p. Smékal z Oříšků
a Jablíček – děkujeme za podporu školy.

Ve čtvrtek 15. 5. měl být velkým dnem, setkání
bylo dohodnuto s Policicí ČR Blansko rok
dopředu pouze v jednom termínu, více jich
umožněno nebylo. V plánu bylo velké setkání na
zahradě pro děti obou MŠ a prvního stupně ZŠ.
Avšak počasí nám nepřálo, proto jsme využili
možnosti návštěvy Policie ČR pro naši MŠ.
Všichni jsme se sešli v Oříškové třídě, již
postavy mužů v uniformách děti zaujaly,
u mnohých vzbuzovaly respekt i obavu. Obavy se
však rozplynuly a my jsme se dozvěděli, jak se
má chovat chodec v silničním provozu. Byli jsme
seznámeni se základními dopravními značkami.
Děti měly možnost „potěžkat“si pouta, dva různé
druhy obušků a také se podívaly, jak vypadá
opravdová pistole.
I přes chladné a deštivé počasí si děti stihly před
školkou prohlédnout policejní auto, zapínaly
majáky a houkačky, což se jim velice líbilo. Vše
se tedy vydařilo, dověděli jsme se hodně nového
a děti byly nadšeny.

Snažíme se pamatovat si důležitá čísla -158
nebo 112 .Hned druhý den své zážitky děti
v Borůvkové třídě vyjádřily kresbou
a jak se práce povedly jste mohli vidět na
výstavce na spodní terase.

kočky a dokonce i smrtka se svými úkoly, které
děti bez problémů zvládly – házení na cíl,
překážková dráha, určování názvů květin, hádání
pohádek atd. Za každý splněný úkol jsme dostali
razítko a za všechna razítka malou odměnu.

Návštěva ZUŠ

Pohádkový les
Ve středu 21.5.2014 dopoledne jsme všichni
vyrazili do pohádkového lesa u ZŠ. Z povzdálí
jsme chvíli mohli sledovat naše kamarády ze
školy na olympiádě, pak jsme se hned vydali do
lesa, kde už na nás čekali čertíci, princezny, víly,

Ve čtvrtek 22. 5.2014 se předškoláci ze všech
tříd MŠ vydali směrem k základní umělecké
škole. Tam už na nás čekali učitelé a paní
ředitelka. Po milém přivítání jsme šli do školy,
kde nám děti z literárně – dramatického kroužku
zahrály pohádku
O dvanácti měsíčkách. Poté jsme se přemístili do
prostor ZUŠ, tam byly děti rozděleny do menších
skupinek
a prohlédli si nejrůznější hudební nástroje
seznámily se s tím, jak se na ně hraje.
S předsevzetím, že budou určitě příští rok hrát na
nějaký hudební nástroj, zase cupitaly na oběd do
mateřské školy.

V tomto čísle Vitamínku chceme
všem rodičům poděkovat za
spolupráci
i pomoc
v náročném školním roce, kdy naše
škola prošla velkou investiční akcí.
Velký dík patří zřizovateli Městu Velké
Opatovice
p. starostovi Mgr. Jiřímu Bělehrádkovi,
p. Jitce Moučkové, stavebnímu odboru
za realizaci velkých stavebních úprav,
zaměstnancům 2.MŠ Velké Opatovice.

Přejeme všem – sluníčkové prázdniny,
rodinnou pohodu a štěstí, těšíme se v září na
shledanou nejen s naším školním časopisem.

Za zaměstnance školy Blanka Langerová
Za redakci: p. Martina Ševčíková
p. Blanka Langerová

ŘÍKEJTE SI S VITAMÍNKEM ...

Let včely

Malá včelka loukou bzučí,
čmeláček ji létat učí.
Na podběl si sedají,
chutný med si sbírají.
Pampeliška
Když jsem potkal pampelišku,
měla slzy na krajíčku.
Řekni lidem, prosím tě,
ať se na mě podívají,
ale ať mě netrhají,
ať je ten hezký svět,
ještě hezčí o můj květ

Vlčí mák
Natrhala jsem si venku,
vlčí máky na panenku.
Vlčí mák, rudý mák,
zkus to se mnou zrovna tak.

