Čas kvapem běží a my se spolu opět
setkáváme u našeho – v letošním roce prvního
vydání školního časopisu.
Rádi budeme společně s Vámi vyhlížet
a vítat období jara a prožívat svátky,
které s tímto obdobím souvisí.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Za celou naši školu přejeme krásné
a pohodové jarní dny plné sluníčka a klidné
prožití velikonočních svátků.

Ročník: XIII.
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Za redakci:

p. uč.

Eva Sťahelová

p. řed. Blanka Langerová

Údrţba a rozvoj naší školy:
Právě probíhá:

Kalendář na měsíc BŘEZEN
3.3.2015
4.3.2015
5.3.2015
6.3.2015
9.3.2015
11.3.2015
11.3.2015
12.3.2015
12.3.2015
12.3.2015
17.3.2015
18.3.2015
20.3.2015
20.3.2015
21.3.2015
23.3.2015
24.3.2015
25.3.2015
25.3.2015
26.3.2015
27.3.2015
29.3.2015
30.3.2015
31.3.2015
1.4.2015

Na návštěvě v 1. třídě, skupiny – podle
rozpisu
Flétna
Skupiny – Borůvky a Jablíčka
Rádi cvičíme – tělocvična ZŠ – dále pátky
Plavání – mladší a střední děti
Fotografování dětí Photodienst Brno
Veselá středa
Návštěva v knihovně – Borůvky, Jablíčka
Šikula
Logopedie
Flétna
Plyšákový den – den zábavy
První jarní den
Pinocchio – divadlo v sále kina,
vstupné 30 Kč
MKC – vystoupení dětí na jarních trzích
Den vody – hrajeme si a povídáme – plavání
Flétna
O Budulínkovi – maňáskové divadlo MŠ
Den pro babičku a dědu – odpolední tvoření
Logopedie
Přejeme svým učitelkám – Den učitelů
Letní čas
Barevný týden – žluté pondělí
Červené úterý
Modrá aprílová středa

 údržba zahradního nábytku – obnova nátěrů
 zaměření krytů radiátorů s postupnou plánovanou výměnou
 údržba trampolín (rodiče z Borůvek)
 výroba a výměna potahu na mazlíkovi (relaxační pohovka)
v Jahůdkách (rodiče z Jahůdek)
 zaměření a obložení parapetů ve školní kuchyni
 seřízení oken, dveří
 stálá drobná údržba a opravy
 dovybavování nutným materiálem

Co plánujeme? Kde nám můţete pomoci?
 natřít průlezky na školní zahradě
 natřít herní prvky na školní zahradě, altán
 zrýt písek v pískovištích
 pomoci s vytvořením záhonu pro děti
 pomoci při realizaci drobných úprav na školní zahradě
 vybílit hračkárnu
Děkujeme za nabídku pomoci – (ve třídách, mailem,…).
Ušetřené prostředky pouţijeme pro naše děti –
nákupem hraček, vybavení, pomůcek.

Navštívili jsme hájovnu
Návštěva školní druţiny
V měsíci únoru jsme rádi zašli na návštěvu do školní družiny
v základní škole. Děti měly možnost prohlédnout si všechna
oddělení ŠD. Dále na předškoláky čekaly přichystané omalovánky
a závěrem měli možnost si také chvíli pohrát.

Na návštěvě u dětí v 1.B
Během minulého měsíce jsme s dětmi navštívili hodinu
matematiky v 1.A základní školy. Všem předškolákům
se návštěva velice líbila. P. učitelky měly možnost sledovat nové
a netradiční metody výuky. Děti získaly představu,
jak to ve vyučování probíhá a co všechno je jako budoucí
prvňáčky čeká. Tímto bychom rádi poděkovali p. uč. Kikalové
za milé uvítání a vzájemnou spolupráci.

Objevná byla také naše cesta do hájovny. Pan myslivec dětem
popsal hájovnu, práci myslivců v lese, všechna vystavená zvířátka
a následovalo povídání o zvířatech v zimě. V chladném dnu nás
zahřál teplý čaj a potěšilo i drobné občerstvení. Také my chceme
v péči o zvířátka pomáhat, proto jsme do hájovny přinesli z MŠ
vysbírané rohlíky a chléb. Za vřelé přivítání, program i pohoštění
děkujeme manželům Vybralovým.

Přijela k nám AFRIKANA
Ke zcela novým zážitkům patřilo naše setkání s afričany.
Počáteční rozpaky z toho, že jsou jiné barvy pleti než mi, se při
usměvavém povídání brzy rozplynuly. Dozvěděli jsme se spousty
zajímavých informací: např. že v jižní Africe bývá i sníh, že děti
chodí do MŠ od 8 do 12-ti hodin, pak jdou domů na oběd
(maminka vaří - je v domácnosti) a po obědě jdou znovu až
do večera do MŠ. Co řekne paní učitelka – to platí,
kdo neposlouchá – musí ze školky odejít domů. Děti si hrají hlavně
venku – s míčem, počítače ani tablety nemají. Nejí tolik sladkostí
jako u nás, konzumují více ovoce. Zvířata žijí volně - pokud chce
zvíře přejít přes silnici, má přednost před autem.

Promítli jsme si film o životě v Africe, zahráli jsme si
na bubny a rumba koule, zazpívali a společně zatančili.
Do společného veselí a tance jsme se zapojili všichni, včetně
p. učitelek, kuchařek i uklízeček. Nyní již víme, že na světě máme
spoustu kamarádů, i když nejsou stejní jako my:-)

Jarní pranostiky
Březen - za kamna vlezem.
Duben – ještě tam budem.
Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Byť by byl jarní den jak na zakázku,
přece nechoď ještě na procházku,
ať tvé zdraví neztratí svou sázku.

RÁDI DĚKUJEME
Tímto bychom rádi poděkovali p. Pospíšilové
z Jahůdek za opravu „mazlíka“ a p. Vafkové
z Borůvek za opravu potahů na trampolíny.

.

Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná
travička.
Omrznou-li kopřivy,
omrznou i brambory.

K jarnímu období neodmyslitelně patří také
velikonoční

svátky.

Pojďme

si

společně

připomenout, co to Velikonoce jsou.
Velikonoční pomlázka

Svatý týden:
Modré pondělí – název pravděpodobně
která se v tento den vyvěšuje na oltář.

podle

látky,

Ţluté (šedivé) úterý – v tento den se v domácnostech hojně
uklízelo. Název odvozen z barvy popela.
Škaredá středa – v tento den se vymetaly komíny. Podle tradice
se v tento den nesmí nikdo mračit, jinak se bude mračit všechny
středy v roce. Na škaredou středu bývá oblíbeným jídlem čočka.

Pomlázka je svazek spletených vrbových proutků, které slouží
ke šlehání. Pomlázkou můžeme také myslet výslužku
z koledování. Do pomlázek se často vplétá barevná stuha.
Když měl někdo malou pomlázku, nosil ji stočenou v kapse,
na koledu se chodilo se středně velkými a těm, které měly kolem
dvou metrů se říkalo obřadní pomlázky.
Chlapci a muži vstávali o Velikonočním pondělí brzo ráno,
aby mohli jít s pomlázkou na koledu. Děvčata se šlehala, aby byla
zdravá a veselá po celý rok. Svobodná děvčata za to chlapcům
vázala na pomlázku barevné stuhy.

Zelený čtvrtek – dle tradice by se měla jíst zelená strava –
špenát, zelí. Od čtvrtka se místo zvonů, které odletěly do Říma,
používají hrkačky nebo řehtačky.
Velký pátek – na Velký pátek se zemí nehýbej. Je to den
smutku – beze zvonů. Drží se půst, nejí se maso. V tento den se
odkrývá země, aby odhalila poklady. Dále se nesmí nic půjčovat
ani prát prádlo.
Bílá sobota – tento den se důkladně uklízelo a bílilo,
připravovalo se na slavnostní neděli. Opět se rozeznívají zvony.
Hod Boţí velikonoční (neděle) – ten spojil nejbližší rodinu.
Konají se slavnostní mše. Mělo by se jíst netučné jídlo.
Červené velikonoční pondělí – v tento den přichází na řadu
očekávané koledování. Červené proto, protože se barvila vajíčka
nejčastěji červenou barvou.

Velikonoční vejce
Vejce je symbolem plodnosti, úrodnosti a nového života.
Již v dávných dobách se vajíčkům přisuzovala magická moc,
která se zvyšovala obarvením. Červená barva je spojována se
životem. Velikonoce souvisí s velkým půstem, kdy se vajíčka
nesměla jíst. Lidé nedočkavě čekali, až postní doba skončí – z toho
vznikla tradice, že se jí vajíčka na Velikonoce. Ve spojení
s lidovou tradicí vznikl zvyk – zdobení kraslic. To se liší podle
daných krajů.

Velikonoční beránek
Beránek symbolizuje památku Krista. Dodnes nevíme,
zda beránek symbolizoval maso nebo pečivo. V dnešní době by
beránek neměl chybět na žádném velikonočním stole. Tradičně se
peče z těsta a zdobí mašlí. Někdo místo beránka peče
velikonočního zajíčka. Zvyk velikonočního zajíčka pochází
z Německa. Zajíc je symbol života, plodnosti a štěstí.

Mazanec
Komu se nechce péct beránek ani zajíc, může vyzkoušet
velikonoční mazanec. Je to symbol slunce. Peče se ze stejného
těsta jako vánočka. V dřívějších dobách se mazanec pekl
ze slaného těsta.

Z fondů ESF a SZÚ Praha probíhají
v Brně bezplatné semináře pro pedagogy Škol
podporujících zdraví, zařazených do Sítě škol.
Také s Vámi se rozdělíme o získané informace
z oblasti podpory bezpečnosti dětí doma i ve
škole. Leták k této problematice najdete také
na vývěsce v šatně i na webu naší školy
v rubrice – Co nás zajímá ...
PAMATUJME:
Úraz není náhoda!
Stačí málo, aby se stal!
Vteřina můţe mít následky na celý ţivot!

Hledání pokladů
Na Velký pátek přetrvává tradice hledání pokladů. Pokud jste
něco ztratili, na Velký pátek to určitě najdete. Říká se, že můžeme
najít poklad, který má podobu něčeho drahého.

Také my se s dětmi vydáme najít velikonoční
poklad.

Nesmírně důležitá je prevence. Rozlišujeme 2 typy prevence:
AKTIVNÍ: být vzorem, nepřeceňovat síly, dodržovat zásady
zdravého životního stylu (spánek, pití, kondice,..)
PASIVNÍ: signalizace, přechody, kulaté rohy, helmy, chrániče…
Dříve se stávaly nejvážnější úrazy v průběhu prázdnin, nyní je
rizikové období na začátku školního roku a po Vánocích.

Důleţitá telefonní čísla

Dbejme zvláště na:
Nikdy nepřirovnáváme léky k bonbónům!

Najdi správné číslo a vybarvi ho

Nedáváme jedy do PET lahví!
V domácím bazénu nespouštíme děti z očí!

POLICIE

Učíme děti, že pes má svou misku – do ní nesaháme!
Myslíme na bezpečné prostředí!
Učíme děti telefonní čísla pomoci a jak pomoc
přivolat!
Jsme vzorem svým dětem!

připraveným!
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ZÁCHRANNÁ SLUŢBA

Prosíme, povídejme si s dětmi o úrazech, jejich
prevenci, přivolání první pomoci a důležitých
telefonních číslech. Nikdy nevíme, komu tím můžeme
pomoci.

Jde přece o naše děti a štěstí přeje

3

HASIČI

Bavíme se s Vitamínkem

Naučíme se nové básničky:
Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Sluníčko
Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo, hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu?
Hlásí se ta malinká, malá bílá sněženka.

Luštíme:

Omalováváme:

Výsledek tajenky můžete vhodit do připraveného boxu
do 20.3.2015.

Hotovou omalovánku nám můžete přinést do MŠ.
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