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Dovolte nám se s Vámi přivítat již u 3. vydání školního 

časopisu Vitamínek v tomto školním roce. Věříme, že spolu 

s časopisem prožijete příjemné chvilky a že si také děti přijdou 

na své. 
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Náš březnový kalendář 
 
 4.3. PO  Skupiny Jahůdky  

(dále dle rozpisu) 

 6.3. ST  Skupiny Oříšci a Jablíčka  

(dále dle rozpisu) 

 7.3. ČT  Divadlo v MŠ 

(O Koblížkovi) 

 11.3. PO  Plavání 

 13.3. ST  Veselá středa 

 14.3. ČT  Plyšákový den 

(vybíráme školné – úplatu 3/19) 

 20.3. ST  První jarní den 

(návštěva včelařů v MŠ) 

 21.3. ČT  Květinkový den 

 25.3. PO  Plavání 

 27.3. ST  Měsíc knihy 

(návštěva knihovny) 

 28.3. ČT  Přejeme svým učitelům 

k svátku 

 29.3. PÁ  Fotografování dětí 

 31.3. NE  Změna času 2 h → 3 h 
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Co ještě nového? 
 

 Vychází další číslo školního časopisu Vitamínek. 

 V měsíci knihy dostanou děti do tříd také nové knihy 
a rodiče nabídku literatury, možné výpůjčky u Jahůdek. 

 Prima Vizus nabídne preventivní vyšetření zraku dětí. 
Cena 150 Kč. Nabídka bude v šatnách, proběhne 
v odpoledních hodinách. 

 Již druhý rok provozujeme konvektomat ve školní 
kuchyni, je prima, že ho máme, pomáhá a zvyšuje 
kvalitu podávané stravy. Letos pořídíme další myčku 
na nádobí. 

 Předběžný prázdninový provoz plánujeme: 
2. MŠ – od 1.7. - 20.7.2019 
1. MŠ – od 6.8. - 24.8.2019 

 Proběhne dokončení oprav teras v horním patře – 
investice poskytne MÚ Velké Opatovice, děkujeme!!! 

 Na terase je zveřejněna Výroční zpráva za rok 2018, 
která je předkládána zřizovateli – městu 
Velké Opatovice. 

 22.3. si připomeneme Den vody – proč pít vodu také 
na http://www.2msvelkeopatovice.cz/images/stories/co-
nas-zajima/proc-pitvodu.pdf 

 2.4. út – proběhne v ZŠ zápis dětí do 1. třídy 
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 Plavání i Skupiny budou od března. 

 Zapojili jsme se do výtvarné soutěže spojené s návštěvou 
R. McBride a Stromu roku 2018. 

 Na co se těšíme? Na Tetiny – brněnské divadlo v kině – 
městské setkání škol - 3/ 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do MŠ 
Kdy? v úterý 7.5.2019 

V kolik? od 8 do 16 hodin 
Pozvěte k nám všechny 

své kamarády... 
těšíme se na ně ☺ 
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Informace k fotografování 

 
 Fotografování 

bude probíhat ve 
třídě u Borůvek. 

 29.3.2019 pá 
– je připraveno 
fotografování 
dětí, budeme také 
fotit předškoláky 
na tablo. 

 Dofocení na stejné 
plátno je obtížné, 
počítejme raději 
s tímto termínem. 
☺ 

 Poslední fotografování dětí s kamarády ve třídě je 
domluveno na květen 2019.  
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Z našich dnů… 
 

Pruhovaný den 
 
 oblékli jsme si na sebe 

cokoliv pruhovaného... 
 hledali jsme proužky 

v okolí... 
 povídali si o různosti... 
  užívali si dne s radostí 

a humorem...  
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Loutkové divadlo 
 

Naše děti viděly pohádku 
hranou dřevěnými loutkami. 

Obdivovali jsme krásný příběh 
ručně vyřezávané loutky 

z lipového dřeva s výraznými 
rysy obličeje a těla. Divadlo 

Kozlík nám všem přivezlo 
radost, a pohladilo po duši. 

 

 

Setkání s malířem 
a ilustrátorem dětských knih 

A. Dudkem. 

Jeho vystoupení bylo 
plné vtipu, veselí, radosti, 
poučení, zábavy, tvořivosti – 
vyvážené, sestavené pod vedením zkušených pedagogů, má 
prostě nejvyšší známku kvality. 

Na tento den přijali pozvání i prvňáčci – bylo to současně 
velmi milé společné setkání s kamarády z 1.A a 1.B, všichni jsem 
se poznali a také se poznáme, i když jsme se od září 
v MŠ neviděli. ☺ 
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Třídíme odpady 
 

ŽLUTÁ MODRÁ ZELENÁ? 

Intereg EU – projekt KPF -02-032 
Rakousko – Česká republika 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

 
Naléhavou otázkou ochrany životního prostředí se 

zabýváme také v naší MŠ. Hlavně se staršími dětmi jsme se 
zapojili do projektu zaměřeného na odpadové hospodářství. 

Naše škola obdržela komplexní 
(složky, pracovní listy, pomůcky, barevné 
papíry, lepidla, semínka pro setí, krmení 
pro ptáčky, zdravotní pomůcky...) 
výukový materiál, který je věnován 
vzniku odpadů a celému jejich koloběhu 
ve společnosti. 

Speciální důraz je kladen na správné třídění a předcházení 
vzniku odpadů. Celým programem pro MŠ děti provází 
postavička ODPADlíčka, který třídí odpad a učí to i své 
kamarády. Program vede děti ke zvýšení citlivosti vůči životnímu 
prostředí, pokoře a úctě k přírodě. K rozšíření biologického 
a ekologického povědomí a k minimalizaci jejich ekologické 
stopy. 

Program je aplikován ve vybraných MŠ.  Následně 
bude uvolněn i pro jiné MŠ v ČR.  
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Kam na výlet? 
Plánujeme ve dnech 21. a 22. května návštěvu 

 

Domu přírody  
Moravského krasu 

 
Čeká nás pořad Putování za kapkou vody, 

navazujeme na dřívější interaktivní pořad – Netopýři. 

Z našich plánů 
Letos plánujeme o hlavních prázdninách investiční akci 2 

MÚ Velké Opatovice, čeká nás dokončení prací na obnově 
vnitřních teras. 

V plánu máme – výměnu dlažby, 
výměnu oken, dveří, úpravu stěn – včetně 
přístupového schodiště z prvního do druhého 
patra. 
Děkujeme p. starostce Ing. Gerbrichové 
za investici do naší MŠ. Tímto by byly 
vnitřní terasy obnoveny. Pokračování se 
dočká také oprava vstupních bran, 

v následujících etapách pak výměna oplocení u přístupové 
komunikace. 
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Zábavné okénko (ne) jen 
pro školáčky 😊 

 

Sněženka (František Hrubín) 
Táta včera na venku, 
našel první sněženku, 

vedle petrklíč, 
zima už je pryč! 


