Školní rok uběhl jako voda a máme
tu poslední číslo naše školního časopisu. Než se
vydáme na dlouho očekávané prázdniny,
pojďme si společně počíst a pobavit se
s Vitamínkem 

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Jménem celého kolektivu MŠ Vám všem
přejeme pohodové prázdniny, plné sluníčka,
odpočinku a dostatek času pro načerpání
nových sil. Budeme se na Vás těšit opět
v září.
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Prázdninový provoz pro přihlášené děti bude zajištěn
následovně:

Kalendář na měsíc ČERVEN
1.6.2015

Bublinkový den

2.6.2015

Skákací hrad

3.6.2015

Karnevalový průvod městem

4.6.2015

Koníci na školní zahradě

9.6.2015

Rozloučení s předškoláky v 15:45

10.6.2015

Maňáskové divadlo SZÚ Praha

11.6.2015
12.6.2015

Náhradní slunný den na projížďku s koníkem
Na návštěvě u hasičů

16.6.2015
17.6.2015

Arboretum Borotín
V knihovně – závěr celé Česko čte dětem

18.6.2015

Přespím v MŠ…předškoláci

21.6.2015

První letní den – den květů

22.6.2015 26.6.2015

Přejeme prázdninovým dětem, které mají
narozeniny o prázdninách

23.6.2015

Polodenní pěší výlet na Hradisko

25.6.2015

Divadelní představení v kině – 10Kč
Slavnostní zakončení školního roku

Od 1.7. - 24.7.2015 - 2.MŠ – Eduarda Ušela
Od 3.8. - 28.8.2015 - 1.MŠ – Dlouhá
Ve svých třídách se sejdeme v úterý 1.9.2015.

Další informace:
Bublinkový den – bublifuky máme koupené, děti si mohou donést
také vlastní.
Přespím v MŠ – určeno pouze pro předškoláky, program:
stopovaná, opékání, stezka odvahy.
K MDD dostaly děti ve třídách také nové mapy a glóby.
Často je potřebujeme.
Tabulkou zjišťujeme docházku dětí o prázdninách – odhlášené
děti o prázdninách neplatí školné.
Dále budeme zjišťovat také zájem o akci „Přespím v MŠ“.

Den s pejsky a lamami
Přivítali jsme jaro

Do školky nás přijeli navštívit lamy a pejsci. Strávili jsme s nimi
jedno krásné dopoledne a především děti si tuto návštěvu velmi
užily.

V dubnu jsme s našimi dětmi tradičně přivítali jaro. Účast byla
hojná, diváky čekal pestrý program. Každá třída si připravila
krátké vystoupení. Děti byly šikovné a z vystoupení měly velkou
radost. Věříme, že pro všechny účastníky to bylo příjemně
strávené nedělní odpoledne.

Návštěva v ZUŠ
Lamí kamarády jsme nakrmili suchým chlebem, hladili jsme si je
a dokonce jsme je mohli také povodit po školní zahradě.

S předškoláčky jsme se vydali na návštěvu do základní umělecké
školy. Zde si děti mohly poslechnout různé hudební nástroje
a dozvědět se o nich mnoho zajímavých informací. Kromě
hudebních nástrojů byl dětem předveden i zpěv a dramatický
kroužek, kde si mohly vyzkoušet několik her. V případě zájmu je
možné dítě do zvoleného kroužku přihlásit.

Prima byli také naši psí kamarádi, kteří jsou vhodní především
pro terapie. Předvedli nám, co všechno dovedou. Za odměnu jsme
jim mohli dát piškoty, pohladit si je a také vyčesat.

Housenky jsme krmili a krmili a sledovali jsme, jak krásně
rostou.

Děti měly možnost sledovat celý průběh toho, jak vzniká
motýlí život.

Už nám pořádně vyrostly a zakuklily se.

Z Anglie k nám
housenky.

v krabičkách

doputovaly

maličké

Kukly jsme dali do motýlí zahrádky a sledovali jsme,
kdy se z nich vyklubou motýlci.

S motýlky jsme se po pár dnech rozloučili.

Konečně jsme se dočkali krásných motýlků, které bylo
třeba každý den krmit cukrovou vodou.

Hurá, vypouštíme motýlky do přírody, přejeme jim
šťastnou cestu.

Prázdniny jsou za dveřmi a nás čeká období plné výletů
a dovolených. Nesmíme ovšem zapomenout na to
nejdůležitější – bezpečnost dětí. Pojďme si proto připomenout
pár základních rad, které se mohou hodit.
DĚTI A SLUNÍČKO
Když se řekne „léto“, tak si každý z nás vybaví teplé, ne-li přímo
tropické počasí. Takové počasí může především dětem
způsobovat potíže v podobě spálenin od sluníčka, dehydratace,
úpalu, úžehu apod. Mějme na paměti, že dítě není vůči takovému
počasí zdaleka tak odolné, jako dospělý. Dítě by se rozhodně
nemělo opalovat a mezi 11.00 – 15.00 by se mělo pohybovat
pokud možno pouze ve stínu a vyhnout se přímému slunečnímu
záření, které je v tuto denní dobu nejsilnější. Při pobytu na slunci
dítě vždy natíráme dětským opalovacím krémem. Základem je dát
dítěti pokrývku hlavy, kvalitní sluneční brýle s UV filtrem.
Oblečení by mělo být světlejších barev, vzdušné a lehké. Obuv je
nejvhodnější otevřená – sandále, ovšem volíme ji dle druhu
činnosti,
kterou
budeme
vykonávat.
Nezapomínejme
na pravidelný pitný režim.
NA DLOUHÝCH CESTÁCH
Při plánování delších cest bychom měli celý plán cesty podřídit
dětem. Tím nejdůležitějším, čím bychom měli začít, je výběr
vhodné autosedačky, která je zároveň i pohodlná, aby v ní dítě
mohlo bez problému usnout. Dále je vhodné vzít dítěti do auta
oblíbenou měkkou hračku, která ho nemůže zranit. Po hodině
jízdy je dobré zastavit, protáhnout se nebo proběhnout.
Na svačinu do auta je nejlepší zvolit lehčí stravu – ovoce, zelena.

Na pití je nejlepší méně slazený čaj, sladké limonády naopak
podporují pocit žízně. Když bude dítěti dlouhá chvíle, můžete si
zazpívat písničku nebo zahrát různé slovní hry (slovní kopaná..).
Pokud dítě trpí nevolnostmi, je vhodné se předem poradit
s lékařem.
VODA JE PRIMA
Jednou z nejoblíbenějších činností dětí o prázdninách je bezesporu
koupání. Pobyt dětí u vody je všeobecně považován za jednu
z nejrizikovějších činností. Dospělý by měl být obezřetný a dítě
ani na okamžik nespouštět z očí. Pokud dítě neumí samo plavat,
je vhodné zvolit brouzdaliště, kde si dítě zvyká na pobyt ve vodě.
Pokud dítě plavat již umí, můžete s ním do plaveckého bazénu,
ovšem vždy pouze tak daleko, aby dítě dosáhlo vlastníma nohama
na dno. I když dítě plavat umí, stále jsme u něj a máme ho
pod kontrolou. Není vhodné dítě nutit do činnosti, které se samo
bojí (tobogány a různé atrakce), je tam větší riziko úrazu a může
se stát, že dítě si to zafixuje a činnost bude odmítat trvale. Pozor
bychom si měli dát také na zvolenou obuv – protiskluz, aby se dítě
nezranilo. Nepodceňujeme ani bazény, které máme doma
na zahradě. Dítě by se mělo koupat pouze za přímého dohledu
dospělé osoby. Nevyužívaný bazén vždy zabezpečíme plachtou
tak, aby se do něj dítě samo nedostalo.
ZÁBAVA NA HŘIŠTI
Snad každé dítě chodí rádo na hřiště, které je plné průlezek,
houpaček a skluzavek. Je dobré si s dítětem stanovit po příchodu
pravidla, co se smí a co už ne, co je nebezpečné. Dítě máme stále
na očích. U sebe bychom měli mít v případě drobného úrazu
desinfekci a náplast. Velmi důležité je poučení dítěte o tom, že se
nemá bavit a odcházet pryč s cizími lidmi. Často jsou právě dětská
hřiště místem, kde se unášejí děti a to především pro jejich
nepřehlednost (mnoho dětí a dospělých, kryté herní prvky –
domečky apod.).

Rovněž bychom rádi poděkovali všem
Na konci školního roku se rozloučíme celkem s 32 předškoláky.

rodičům za spolupráci v průběhu
školního roku.
Zvláštní poděkování - titul Kamarád
2.MŠ si letos za podporu naší MŠ získávají :
p. Todor Dimitrov – TELE3 s.r.o. za webový
prostor pro 2. MŠ – zdarma 
p. Smékal z Jablíček za celoroční práci
na webových stránkách školy
p. Ochrana - za materiál pro údržbu školní

Milí předškoláčci, přejeme Vám, aby jste
1. září vykročili do školy pravou nohou.
Ve škole zažili jen samé radosti a měli
co nejméně starostí. Věříme, že na školku

zahrady
p. Pospíšilová za šití pro MŠ ve větším
rozsahu

nezapomenete a těšíme se, že se za námi
přijdete podívat.
Vaše paní učitelky

Děkujeme 

 probíhá výměna krytů na radiátorech
 zaměření výroby nového nábytku do Jablíček - s montáží

Srdečně Vás zveme na rozloučení s našimi
předškoláky.

přes prázdniny
 oprava výtahů
 V příštím roce se uskuteční o hlavních prázdninách

KDY:

v úterý, 9.6. 2015 v 14:45 hodin

KDE:

na zahradě naší mateřské školy

plánovaná odstávka školy - proběhne generální oprava
sociálního zařízení pro děti - první polovina,
Oříšci a Borůvky.

(v případě deště ve třídě u jablíček)

 Předškoláci předvedou během krátkého
vystoupení celoroční snahu při hře na flétnu
 Goodear - silniční provoz - výtvarné zpracování,
dopravní prostředek budoucnosti - škola obdržela
bezpečnostní vesty pro děti

 Domečky – viz. info na plakátku
 Ergo - co se dá opravit – výtvarná soutěž
Info o vítězích na webu školy
Získali jsme dotaci MŠMT na nákup didaktické pomůcky
Klokanův kufr ve výši 20 tis. korun.

 Společně si zazpíváme písničky
 Nezapomeneme si také trochu zatančit
a zacvičit
 Závěrem si rozdáme drobné upomínkové
dárečky
Pojďte s námi zažít
prima odpoledne 

Bavíme se s Vitamínkem
Podepsanou vyluštěnou tajenku, motýlky či vykreslenou
omalovánku můžou děti vhazovat do krabice, která bude
připravena na chodbě na okně.

Naučme se nové básničky

Vylušti tajenku
1.

Motýlek

O

2.

Podívejte, milé děti,
motýlek k vám právě letí!
Posadil se na kytičku
a tam počkal na chviličku.
Pak křidélky zamával
a pak letěl zase dál.
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Prázdniny
Škola už je za námi,
jdeme mezi loukami.
A jak jdeme u pěšiny,
sklánějí se kopretiny.
Jdem se koupat – už nás čeká,
za loukami modrá řeka.

4.
5.
6.
7.

