Dovolte nám se s Vámi přivítat již u 3. vydání
školního časopisu Vitamínek ve školním roce.
Věříme, že spolu s časopisem prožijete příjemné
chvilky a že si také děti přijdou na své.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XIX.
Školní rok: 2017/18
Číslo: 3.
Březen 2018

Srdečně všechny zveme na Vítání jara do
Velkých Opatovic, které se uskuteční
v neděli 15.4.2018 v sále kina.
Začínáme ve 14 hodin.

BŘEZEN
1.3.18 čt Divadlo - Koblížek, LOGOPEDIE
2.3. pá Kniha má svátek
5.3. po Skupiny Oříšci - dál podle rozpisu
6.3. út Setkání s A. Dudkem
6.3. út Skupiny Jahůdky a Jablíčka
dál podle rozpisu
9.3. pá Vybíráme školné 3 /2018 –
hotovostní platba
13.3. út Včelaři
13.3. út Předškoláček ZŠ
14.3.st Fotografování dětí
14.3. st Veselá středa
15.3. čt LOGOPEDIE
17.3. so MKC - Vystoupení dětí na
jarních trzích
20.3. út Plavání předškoláci (SD)
20.3. út První jarní den
21.3. st
22.3. čt
25.3. ne

Den pro babičku a dědu
- odpolední setkání
Muzikodrama
změna - letní čas

26.3. po HLEDÁME VELIKONOČNÍ POKLAD
(věříme, že ho opět najdeme)
MODRÉ PONDĚLÍ
27.3. út ŽLUTÉ ÚTERÝ
28.3. st PŘEJEME SVÝM UČITELŮM
K SVÁTKU
ČERVENÁ STŘEDA
29.3. čt VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY ZŠ
ZELENÝ ČTVRTEK

30.3.pá Státní svátek – provoz MŠ uzavřen

Přejeme všem krásné jaro!

V měsíci knihy dostanou děti do svých tříd nové
knihy.
14.3.2018 ve středu je připraveno fotografování
dětí, budeme fotit také předškoláky na tablo.
Dofotografování na stejné plátno je obtížné,
počítejme raději s tímto termínem.
22.3. si připomeneme Den vody – proč pít vodu
...také na:
http://www.2msvelkeopatovice.cz/images/stories/
co-nas-zajima/proc-pit-vodu.pdf

se uskuteční ve čtvrtek 10.5.2018

ve třídě u Jahůdek, od 8 do 16 hodin.
Pozvěte k nám všechny své kamarády☺
☺

Prázdninový provoz plánujeme v MŠ:
2. MŠ - od 6.8. - 24.8.2018
1.MŠ - od 1.7. - 20.7.2018
V této době bude vymalována kuchyně,
proběhne generální úklid budovy,
doplníme nábytkem Oříškovou třídu,
školní jídelna bude mít nový PC program,
na zpracování výdejek, spotřebního koše...
plánujeme výměnu plotu na školní zahradě,
doplníme prádlo, ručníky
plánujeme dokončení chodníku k zahradě...

Pojedeme na výlet? Ano!

Jako každý rok se s dětmi těšíme na společný
školní výlet. Třetí květnový týden plánujeme
návštěvu DINO parku ve Vyškově.

„ Nesprávně držená tužka,
neuvolněné ruce, znamenají stres
v rukou i mozku !!!“
Zhoršuje práci, soustředění...
Naše velká pomoc a dobrý předpoklad
psaní
a kreslení je naučit děti správnému
držení tužky (pastelky).

Pomáhají: násadky na tužky i pastelky, důsledné
vedení - ČASTÉ OPAKOVANÉ
OPRAVOVÁNÍ a trpělivost.

Jak na to?
PRŮPRAVOU JE „ SOLENÍ“ „CUKROVÁNÍ“ =
ŠPETKA - správný ŠPETKOVITÝ úchop
(kreslení - čím menší dítě = tím větší plocha,
čím menší dítě = tím „širší“ tužka)
TROJHRANNÝ PROGRAM - tužky, pastelkylze koupit v papírnictví.
KAŽDÁ STRANA na pastelce – tužce
MÁ MÍSTO – NA JEDEN PRSTÍK
- PALEC - UKAZOVÁČEK - PROSTŘEDNÍČEK .

Návštěvou betléma

V druhé části programu Zdravá pětka si děti
připravily veselou zeleninovou svačinku. Zjistily, že za
krátkou chvíli lze připravit zdravé , chutné a lákavé jídlo

Vánoční dobu jsme s dětmi uzavřeli návštěvou
Betléma. Zazpívali jsme si koledy, vyslechli příběh
přispěli černouškovi...Děkujeme Mgr. Hřibovi za milé přijetí.

Žijeme také hrou a tvořením ...
Mezi naše oblíbené činnosti patří hra i tvoření.

Programem Zdravá pětka
V zábavném programu jsme se seznámili
s potravinami. Dověděli jsme se, jaké je složení stravy
významné pro správný růst, vývoj a imunitu...

Také ve třídě u Jablíček jsme olympiádu
prožívali a radovali se z medailí...
První zimní olympijské hry se konaly v roce 1924 ve
francouzském městě Chamonix. Od té doby se na nich
vystřídalo velké množství sportovních disciplín. Složení
sportů se čas od času mění podle toho, jak jsou v daných
dobách populární.
Slavnostní zahájení zimních olympijských her se konalo
v jihokorejském Pchjongčchangu v pátek
9. února 2018, ukončení se pak
uskutečnilo 25. února.
V Jižní Koreji se uskutečňuje
olympiáda již podruhé. V roce
1988 proběhly v hlavním
městě Soulu XXIV.
letní
olympijské hry.
Pchjongčchang je tak třetí či čtvrté asijské město, které
hostí zimní olympijské hry. Prvním asijským městem
bylo Sapporo v Japonsku v roce 1972.
Na každých olympijských hrách nesmí chybět vlajka,
která má svoji symboliku. Má bílé pozadí s pěti
protínajícími se kruhy uprostřed. Reprezentuje pět
kontinentů spojených olympijskou myšlenkou: modrý
kruh – Evropa, žlutý
kruh – Asie, černý
kruh
Afrika, zelený kruh – Austrálie Oceánie , červený kruh –
Amerika.

Celá naše MŠ se zapojí do PEZ Olympiády 2018
Projekt si klade za cíl pomoci předškolním zařízením
s edukací rodičů v oblasti zdravého životního stylu,
správného sportování dětí a pohybu jako prevence,
a současně motivovat děti zábavnou formou ke
každodennímu pohybu. Sportovní disciplíny jsou
sestaveny pod odborným dohledem MUDr. Jaroslavy
Chlupové (Lokomoce, z.s.), která se dlouhodobě věnuje
podpoře zdravého pohybu jako formě předcházení
zdravotním obtížím, zejména u dětí předškolního
a školního věku. O průběhu budeme informovat.

• Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy
– rozkvete vždy jeden pán. Víte který? ...

• Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká?
Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká.
• Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody?
Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.

• Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá.

Při teplotě na nule rozkvétají ...

• Na nevelkém stonečku, spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? ...

Sněženka
Kamrádí se sluníčkem,
co ji jarem budí.
Sněženka je její jméno,
ví že snížek studí.

Vítáme tě, jaro
Kde se tu tak rychle vzalo?
Zčistajasna je tu jaro!
Ještě včera sníh byl všude,
dnes už slunce pálit bude.
Zima končí, jaro je tu.
Všude kolem moře květů.
Bílá s žlutou jim všem velí,
lákají si k sobě včely.
Vítáme tě, jaro, tady,
už spěcháme do zahrady
sluníčka si užívat.

Odpovědi, můžete vhodit do boxu na spodní terase.
Básničku předneste ve třídě ☺

Máme po něm všichni hlad!

