Dovolte nám se s Vámi přivítat již u 3.
vydání

školního

v letošním

časopisu

školním

roce.

Vitamínek
Věříme,

že spolu s časopisem strávíte příjemnou

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XVI.
Školní rok: 2015/16
Číslo: 3.
Březen 2016

chvilku a také děti si přijdou na své .

Za redakci:

Eva Sťahelová
Blanka Langerová

Kalendář na měsíc BŘEZEN
7.3.16
7.3.16
8.3.16
8.3.16
9.3.16
9.3.16
10.3.16
17.3.16
18.3.16
19.3.16
20.3.16
21.3.16
22.3.16
23.3.16
24.3.16
25.3.16
27.3.16
28.3.16
30.3.16
31.3.16

Skupiny – Jahůdky a Oříšci – dál dle rozpisu
Plavání – Borůvky a Jablíčka – předškoláci (starší
děti)
Flétna
Rádi cvičíme – tělocvična – dle rozpisu tříd
Veselá středa
Logopedie
Vybíráme školné 3/2016
Kniha má svátek – Borůvky, Jahůdky (návštěva
v knihovně)
Kniha má svátek – Oříšci, Jablíčka
MKC – vystoupení dětí na jarních trzích Jahůdky
První jarní den
Plavání – Borůvky a Jablíčka (starší děti)
MODRÉ PONDĚLÍ
Flétna – ŢLUTÉ ÚTERÝ
Logo, přejeme svým učitelům k svátku
ČERVENÁ STŘEDA
ZELENÝ ČTVRTEK – Velikonoční prázdniny
VELKÝ PÁTEK – MŠ uzavřena
Letní čas
Velikonoční pondělí
Den pro babičku a dědu – odpolední setkání
Divadlo ZUŠ

Na návštěvě RZP
S dětmi jsme se vydali na návštěvu RZP. Zde jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých a nových věcí, například komu pomáhá a jak
ji můžeme přivolat. Děti si mohly sanitku prohlédnout také zevnitř.

Oslava masopustu
Jako každý rok, tak i letos, jsme s dětmi ve školce oslavili
masopust. Děti se sešly v nádherných karnevalových maskách,
které jsme si promenádou představili. Pak už jsme jen čekali
na příjezd klauna – a zábava plná kouzel mohla začít!

Plyšákový den

S dětmi jsme si udělali plyšákový den. To bylo všude krásných
plyšáčků. Každý svého plyšáčka představil a pak už jsme si s nimi
mohli hrát – na schovávanou, cvičili jsme s nimi a pak po obědě
jsme si je vzali na lehátko. Byl to krásný den.

Včelaři v MŠ
Na návštěvu za námi do školky přišli včelaři. Povídali jsme si
o včelkách, o tom jak jsou užitečné a jak se dělá med. Také jsme si
říkali, co máme udělat, když nás včelička píchne a proč se
to stává. Už se moc těšíme, až se vydáme na návštěvu za včelaři.

Na návštěvě u myslivce
Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi vydali na návštěvu
k myslivcům do hájovny. Zde nás čekalo překvapení – ukázka
dravců. Děti si mohly dravce pohladit a ti odvážnější dokonce
i posadit na ruku. Pak už na nás čekal teplý čaj na zahřátí a malá
svačinka. Děkujeme.

Zápis do MŠ
Zápis proběhne ve středu, 13. dubna 2016.
Budeme se na Vás těšit.

Vítání jara
Jako každý rok, tak i letos, se bude konat
tradiční vítání jara a to v neděli, 17. Dubna
2016 v sále stálého kina.

Proto věřím, že se nám společně podaří zdárně
realizovat všechny opravy, které výrazně zkvalitní
podmínky pro rozvoj a spokojenost nejen našich dětí.

Aneb co nás čeká a nemine 
Vážení rodiče,
díky investiční akci města Velké Opatovice
v letošním roce projde 2. mateřská škola
rozsáhlou rekonstrukcí. Bude realizována
výměna rozvodů vody, odpadů, elektriky a topení.
Plánovaný termín je od července do konce září. Bude
tedy také na nás, abychom se se vzniklou situací
vypořádali. Tato mimořádná investiční akce pomůže
výrazně zlepšit prostředí pro velkoopatovické děti.
Obracím se tedy na Vás, jako rodiče, s prosbou
o pochopení a možnou pomoc. Jedná se nám
o maximální omezení počtu docházejících dětí v letních
měsících a hlavně v měsíci září. V provozu bude v tomto
období pouze 1.MŠ na ulici Dlouhé.
Plánovaná rekonstrukce v podobném rozsahu v naší
škole dosud neprobíhala a po úspěšné realizaci
ani dlouho probíhat nebude. Je nutné se na všechno
dobře připravit.

Děkuji, na úzkou spolupráci také v této oblasti se těší
Vaše 2.MŠ
Blanka Langerová

Blahopřejeme
Paní Janě Popelkové, která tento rok slaví
významné životní jubileum, přejeme mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti a rovněž jí
děkujeme za mnoholetou spolupráci.
Kolektiv MŠ

Bavíme se s Vitamínkem
„Paní učitelko, vy jste fantastická“
Klárka, Jablíčka

„Bolí mě zadinka“
Laurinka, Jahůdky

„Paní učitelko, odšil se mi knoflíček“ (odpáral)
Klárka, Jablíčka

Davídek: „My pojedeme k moři“
Kamarád: „Ale moře bude zamrzlý“
Davídek: „To nevadí, my je protlačíme rukou“
Davídek, Borůvky

…Peťa po vystřiţení kolečka…
„Tomi, já uţ jsem se vzpamatoval a umím
stříhat!“
Peťa, Oříšci

Vyplněné pracovní listy a odpovědi na hádanky můžete
vhazovat do krabice, která je připravená na terase na okně.
V

Trocha jarního hádání 
Posečená znovu roste
a tak pořád, třeba po sté.
Stoupneš na ni, přece stává.
Má ji ráda kráva.
A též srnka, zajíci,
koza, kůň a králíci.
(tráva)
Přiletěl obrázek, poseděl,
složil se, rozložil a odletěl.
(motýl)
V zimě dokonce i zebe.
V létě je ho plné nebe.
Na obzoru beránky zrána jako za večera
proměňuje v červánky.
(slunce)
Nohy tenké jako žíně,
bydlí přímo na komíně.
Dlouhý zoban, klapy, klap,
ten se hodí k lovu žab.
(čáp)

