Dny neúprosně běží a tak se setkáváme již
u posledního čísla našeho školního časopisu.
Uzavírá se pestrý a bohatý školní rok.
Milí rodiče, děkujeme Vám za celoroční
spolupráci i přízeň. Přejeme krásné letní
dny, hodně zdraví, rodinné pohody
a spokojenosti. Relaxaci i obnovu sil.
Budeme se opět těšit na setkávání
také na stránkách našeho školního časopisu.

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XVIII.
Školní rok: 2018/19
Číslo: 4.
Červen 2019

Za redakci:

Martina Ševčíková
Simona Jakubcová
Blanka Langerová

Červen 2019
3.6.19 po Karnevalový průvod městem
4.6. 19 út Kino bijásek - pásmo pohádek
6.6. 19 čt Na návštěvě Městské policie
12.6.19 st
13.6.19 čt

Rozloučení s předškoláky
Přespím v MŠ … předškoláci

17.6.19 po Plavání mladší a střední děti
18.6.19 út Planetárium – Lucia
19.6. -21.6. Přejeme“ prázdninovým“ dětem
Miniolympiáda MŠ
21.6.19 pá 1. letní den
24.6.19 po Bezpečně v dopravě
25.6.19 út Na návštěvě u hasičů
28.6.19 pá Slavnostní zakončení školního roku

Přejeme všem pěkné léto !

Naše 2. MŠ bude v provozu pro přihlášené děti v našich prostorách od 1.7. do 19. 7. 2019. 
Od 5.8. do 23. 8. 2019 bude provoz zajištěn v 1. MŠ na
ulici Dlouhá.
Informace o prázdninovém provozu tříd budou včas zveřejněny. Platby (školného a stravného) budou vybírány hotovostně na obou MŠ.

Kontakt na 1. MŠ 516 477 441.





Karnevalový průvod městem – děti si vezmou z
domu masky, v MŠ se oblečeme a projdeme
průvodem město. Plánek cesty bude zveřejněn na
vývěsce.
Vyjdeme v 9.30 z MŠ. V případě nepříznivého
počasí je zajištěn program v MŠ.











Bijásek pro děti – rádi zajdeme do kina na pásmo
krátkých pohádek, které potěší i pohladí. Naše
pozvání přijaly i 1. MŠ a první třídy ZŠ. Bude to
pěkné setkání s kamarády.
Také letos zařazujeme pro děti vhodnou zkušenost
s návštěvou složek integrovaného záchranného
systému –začínáme s městskou policií, pak
navštívíme záchrannou službu i naše hasiče.
Navazovat bude také dopravní program.

Přespím v MŠ – určeno pro děti, které odcházejí
z naší MŠ do ZŠ – v plánu indiánského dne je
také stopovaná, opékání, stezka odvahy.
K velkým zážitkům tohoto školního roku bude
patřit i planetárium v MŠ –s premiérovým
pořadem Lucia.
V červnu se uskuteční také naše 2. miniolypiáda v
MŠ – navážeme na loňský úspěšný první ročník s
PEZ.

Letošní rok byl zaměřen na spolupráci se základní
školou. Domluvený plán spolupráce se nám podařilo
realizovat. Věříme, že naše děti s podporovanými
kompetencemi budou v rámci svých možností ve škole
i v životě úspěšné.

Edukativně stimulační skupiny také letos pomohly
shrnout vše, co jsme se za celé období docházky do MŠ
naučili. Byly pro nás všechny přínosem.
S Předškoláčkem, který probíhal v ZŠ, jsou dobrou
podporou pro úspěšný start v 1. třídě.
Za vedení děkujeme p. uč. Kopecké a Kaderkové.

P o d ě k o v á n í
Děkuji všem zaměstnancům školy za pracovní
úsilí i nasazení ve školním roce. Za podporu
patří poděkování také MÚ Velké Opatovice,
p. starostce ing. Gerbrichové.
Blanka Langerová

.

Srdečně Vás zveme na rozloučení

Kontrola KHS Brno – těší nás...

s předškoláky.

V naší MŠ přoběhla kontrola Krajské hygieny v zajištění provozu i ve skladbě jídelního lístku
byla škola výborně hodnocena. Pozitivně byly
hodnoceny doposud všechny realizované změny.

KDY: ve středu, 12. 6. 2019

Náš školní výlet...

KDE: na zahradě naší mateřské školy

Navštívili jsme Dům přírody Moravského krasu ,
v ČR je šestým domem tohoto typu. Zabývá se
faunou i flórou. Ročně ho navštíví 40 tis. lidí.
Stavba stála 85 mil. Kč, vznikla za přispění
dotací EU.

(v případě deště ve stejný čas v Borůvkové třídě).

Milí předškoláci, přejeme Vám všem mnoho
úspěchů v základní škole, hodné paní učitelky
a príma kamarády. Věříme, že budete na
chvilky prožité v naší mateřské škole rádi
vzpomínat

Vaše MŠ









Zážitky dětí : jeli jsme autobusem
(pro mnohé děti velký zážitek:)
projeli jsme krásnou krajinou s městy i
vesničkami...
viděli opravy silnic a cest - techniku
okouzlila nás příroda Mor. krasu – les, potůčky,
skály, zvěř...
čekal nás den plný her a poznání líbilo se nám : kino s pohádkou O kapce vody,
O Macoše
malování kapkou vody...pokus s odpařováním










pokusy o propustnosti půdy, o síle vody
vodní stůl - do mráčků jsme nalévali vodu …
ta pršela na stůl a prosakovala do půdy, z ní po
naplnění hladiny vytékal potůček...
v herním koutku – s nabídkou zábavy
chutnaly nám dobré svačinky z MŠ, zajištěn byl
i pitný režim
umíme se chovat na návštěvě i v autobuse...
víme, jak je voda pro nás důležitá
budeme s ní šetřit, ať zbude pro lidi i přírodu !

Z centra dopravního výzkumu...
















národní strategií – je snížení nehod
do 7 let nejvíce lehkých zranění - spolucestující
těžce zranění – chodci
smrtelná zranění – spolucestující –
nepřipoutaní nebo bez sedačky
příčiny – nepozornost, vběhnutí, špatné
přecházení
RODIČE JSOU VZOR – BEZPEČNÉHO
CHOVÁNÍ
SPRÁVNÉ PŘECHÁZENÍ –
po přechodu, zastavit, rozhlédnout
význam reflexních prvků – správné umístění –
levé rameno, levý kotník
správná sedačka – kontrola připoutání dítěte
RODIČ
nejvíce nehod na krátké vzdálenosti – do
obchodu...
při 50 km rychlosti 7x větší hmotnost předmětů
– 1 kg – 70 kg – nedávat dětem lahve s pitím,
nenechat dítě stát mezi sedadly!!!
V MŠ využíváme denně příležitosti k upevnění
správných zásad bezpečného pohybu na
komunikacích.

www. ibesib.cz www: detivdoprave.cz
Dbejme na bezpečnost svou i našich dětí !

Vyplněné vhoďte do boxu nejpozději do
21.6.2019. Na řešitele čeká drobná odměna.

Přejeme pěknou zábavu. 

