Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 2.9.2019.

Ve třídách děti přivítal následující tým
pedagogických pracovnic :

2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Oříšková třída:

p. učitelka Kopecká Hana
p. učitelka Trmačová Lenka
školní asistentka Martina Šimková

Jahůdková třída:

p. učitelka Kaderková Věra
asistent ped. Zapalačová Štěpánka

Jablíčková třída:

p. učitelka Popelková Martina
p. ředitelka Blanka Langerová

O čistotu v MŠ pečují a dobré jídlo připravují:

Ročník: XVIIII.
Školní rok: 2019/2020
Číslo: 1.
Září 2019

Provozní úsek:

p. Jakubcová Simona
p. Tomanová Jitka
p. Schneiderová Silvie

Školní kuchyně:

p.Popelková Jana – vedoucí stravování
p.Nárožná Hana
p. Tomanová Jitka

Školu vede p. ředitelka Blanka Langerová.

Ř í j e n 2019: Vítáme podzim...
3.10. čt Pojďte s námi do pohádky ...
divadelní představení O řepě
4.10. pá Logopedická depistáž – 8,00
10.10. čt Vybíráme úplatu (školné ) za říjen
hotovostní platby
17.10. čt Fotografování na vánoční kolekce
31.10. čt

Strašidýlkování

Spolu s místní knihovnou připravujeme
oblíbené
setkání s ilustrátorem A. Dudkem. Rád jezdí do naší
školy. Jeho pořady jsou pokaždé jiné, vždy milé, vtipné,
plné zábavy, humoru a poučení. Už teď se na něj
budeme těšit.
Vstupné – zdarma.

Investiční akcí MÚ Velké Opatovice proběhla v naší škole
v srpnovém měsíci druhá etapa oprav přístupové terasy.
Stavební úpravy se dotkly: odstranění obložení stěn, staré
dlažby, oken, dveří. Byly provedeny zednické práce,
nahrazující práce ze 7.8.1986 - datum bylo ukryto pod
obložením stěn - položení dlažby (včetně schodiště), natažení
obkladů, současně proběhla výměna vnitřních oken,
následovala výmalba a velký úklid. Poděkování patří
zaměstnancům školy z provozního úseku za kus odvedené
práce. Budova se opět dočkala dalších oprav. Je tak
o krok dál a získává novou modernější a bezpečnější tvář.
Také zde děkujeme MÚ, p. starostce ing. Kateřině
Gerbrichové za investiční akci .

V roce 2019 - 2020 se zaměříme na zlepšení školy
v zásadě škol podporujících zdraví
Z12 začlenění MŠ do života obce.
Co plánujeme ? Podílet se na
obohacení života města. S dětmi nachystat
program na Setkání s důchodci, Vánoční
trhy v MKC, připravit Vánočníčky i Vítání jara 2020.
Uspořádat karnevalový průvod městem,
spolupracovat s dalšími organizacemi ve městě...

Předškolní docházka pro 5 – 6 ti leté děti je povinná.
V naší MŠ je stanovena na dobu od 8 do 12 hodin.
Na dobu prázdnin se však nevztahuje.
Kdy budou?
Podzimní prázdniny: 29. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny: 23.12.2019 – 3.1.2020
Do ZŠ i MŠ nastoupí děti v pondělí 6.1.2020.
Pololetní prázdniny: 31.1.2020
Jarní prázdniny : 17.2.202 – 23.2.2020
Velikonoční prázdniny: 9.4.2020

Jsme rádi, když do tříd přicházejí
zdravé dětí. Často se ptáme ?
Kdy je nutné nechat dítě doma ?
Podle vyjádření lékaře i našich zkušeností
víme, že ve spokojeném pobytu v MŠ
brání - virová onemocnění, pokud má dítě
teplotu, horečku, reakce po očkování,
zánět spojivek, onemocnění trávicího
ústrojí – bolesti bříška, rýma a kašel,
nemoci - ruka, noha, ústa – 5. nemoc,
spála, spálová angína, plané neštovice,
pokud má roupy nebo vši nebo hnidy ve
vlasech. Pro tyto situace máme nové
informační plakátky, které nám
problematiku dobře osvětlí.
O probíhajícím onemocnění je vhodné
podat škole informaci, aby mohla
přijmout případná náležitá opatření.
Zachováváme anonymitu.

Chodíme pravidelně do tělocvičny SOU.
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
NĚCO O PROJEKTU:
Je určen : předškolní věk – předškoláci

V naší MŠ máme již léta divadelní soubor složený z p. učitelek.
Pod vedením p. uč. Lenky Trmačové sehrajeme s dětmi a pro
děti tyto pohádky :

Cílem je pomocí pohybových dovedností a rozvíjení
poznání objevovat svět

POHÁDKA O ŘEPĚ - říjen 2019

Obsahem jsou přirozená cvičení .- atletika, obratnost –
gym.dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti,
rozvíjení poznání

O TŘECH PRASÁTKÁCH - leden 2020

OBSAHEM PROJEKTU
Jsou pohybové dovednosti, zdokonalení koordinovaných pohybů.
Rozvíjení poznání – kapitola nabízí činnosti vhodné pro zařazení
do odpočinkových chvilek.
Každá věková kategorie obsahuje všechny kapitoly s počtem
úkolů přiměřených věku.
HODNOCENÍ :
Hodnocení provádí učitelka až po zvládnutí úkolu dítětem. Děti
na konci dostanou diplomy a odměny.
Celý projekt nás budou provázet zvířátka v rámci jednotlivých
činností. Činnosti se skládají jak z procvičování a zdokonalování
přirozených pohybů ( chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze
základů cvičení na nářadí či s náčiním.
Aktivity dávají dětem možnost se lépe poznat, vytvořit kolektiv.

O ČERVENÉ KARKULCE - únor 2020
JAK PEJSEK S KOČIČKOU DĚLALI DORT - červen 2020

Co ještě zlepšíme v oblasti materiálního vybavení
do konce kalendářního roku..
° doplníme třídy a pokojíčky obložením stěn proti otěru –
Oříšková a Jahůdková třída
° doplníme regálovými systémy – kabinety pedagogů
Jablíčková a Jahůdková třída
° doplníme kuchyňské sestavy v přípravných kuchyních
o odkládací stoly – Oříšková a Jahůdková třída
Doplnění školy o MAGIC box – interaktivní koberec.
Certifikované mobilní řešení vše v jednom. Moderní, bezpečný,
umožňuje skupinovou práci. Bude jeden společný do všech tříd.

Paní učitelko dneska jdu o po....
Na tento způsob mám fazole rád, moc jsem si pochutnal...
Růže má bodliny...
To jsou ježabiny, že...

Petříček se vyrodil Jarmilce...
Kde je to prostěradlo na stůl …
Mezi výjimečná setkání patřilo odpoledne s p. PhDr. Lidmilou
Pekařovou 24.9.2019 v zámeckém sále ve Velkých
Opatovicích. Po třicetitřech letech praxe v klinické psychologii a
přednáškových aktivitách pro pedagogy, širokou veřejnost a řídící
pracovníky různých firem a školství získala ocenění Seniorka
roku 2019.
Za významné ve výchově dětí považuje:

Vychovávat a vzdělávat s rozumem a srdcem.

Rozvíjet dítě v jeho možnostech, v tom co mu jde.

Vytvářet a upevňovat návyky (hygienické, společenské).

Mít stálý režim a řád, rozdělení úkolů ( k tomu příště)...

Co dítě ví – neopakuj, co umí – nedělej!

Rozvíjet dítě v pozitivech, nečíhat na chyby.

Hra pro dítě je významná jako pro nás práce.
Také zde zazněl požadavek omezit podávání cukru dětem
– zvyšuje aktivitu dětí.

Snídali jsme kakao s máslem...
To je ale dřina ... ( stříhání papíru )
Honzík staví Prachovské skály...
Už nemám zub, vylomil jsem si ho sám...

Vítáme v redakci p.učitelku Martinu Šimkovou.
Na Vitamínku pracují dále p. Simona Jakubcová
a Blanka Langerová.

Vybarvi mě...
Hádej, hádej, hádači
Žluté pochutnání,
je jen na podzim k mání.
Je sladké jako med,
dej si ho hned teď.
Co je to ?
Kdo bez
štětce
a bez barev
obarví nám pestře les?

Říkáme si...
Foukej, foukej větříčku,
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou dobré obě dvě.
Přejeme krásné podzimní dny.

