Milý čtenáři, vítáme Vás u dalšího čísla našeho
školního časopisu Vitamínek.
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Přejeme Vám krásné jarní dny plné sluníčka
a dobré nálady a klidné prožití velikonočních
svátků.

Náš BŘEZEN 2020

27.3. Přejeme svým učitelům k svátku

v naší MŠ...
Zahájili jsme plavání - předškoláci (SD)
měli možnost seznámit se s prostředím, poprvé zkusit
hry s vodou a ve vodě. Cílem před plaveckého období
je učit děti radosti z pohybu ve vodě.

Skupiny Jablíček a Jahůdek - pokračovaly
ve své práci. Děti, rodiče i paní učitelku přišla v práci
povzbudit také p. ředitelka. Oříšková skupinka
odpočívala – pro nepřítomnost vedoucí p. učitelky.
Jakmile to bude možné, budeme společně pokračovat
v práci. Zájemci o e- úkoly pro procvičování se mohou
hlásit u p.ředitelky.

Děkujeme všem učitelkám naší školy za péči a lásku,
které se našim dětem v MŠ denně dostává.



Zdravá 5 - bylo to milé setkání v premiérovém
pořadu. Přineslo nám odpovědi na spoustu zajímavých
otázek. S nadšením jsme si tentokráte vyráběli ovocné
špízy. To byla dobrota !

Kniha má svátek -

s radostí jsme navštívili
místní knihovnu, objevovali jsme svět knih. Víme, jak
jsou cenné a jak s nimi máme zacházet.





V měsíci knihy dostaly děti do tříd také nové
knihy, část darem z MAS Boskovice Také
rodiče si mohou vybrat z nabídky školní
knihovny, možné výpůjčky u Jahůdek- zajištˇuje
p. uč. Kaderková.
Předběžný prázdninový provoz plánujeme:
1. MŠ - od 1.7. - 17.7.2020
2. MŠ - od 3.8. - 21.8.2020
Na terase je zveřejněna Výroční zpráva za rok
2019.

2.4.2020 čt - proběhne v ZŠ zápis dětí
do 1. třídy - k zápisu se dostaví také rodiče
s dětmi s odloženou školní docházkou.

Karneval

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
2. mateřská škola Velké Opatovice, Eduarda
Ušela 472, příspěvková organizace

zve k zápisu dětí do MŠ
dne 7.5.2020 v době od 8 do 17 hodin
na www.2.msvelkeopatovice.cz
rezervační systém

nabízíme

Co mohou rodiče očekávat?
❖ plnou kvalifikovanost pedagogů
❖ partnerský individuální přístup
❖ příjemné prostředí
❖ rozvoj dítěte v souladu s ŠVP

❖ výbornou spolupráci se ZŠ , ZUŠ

Také letos jsme společně s dětmi oslavili masopust.
Děti přišly v nádherných maskách, které jsme si
postupně promenádou představily. Dále už nás čekala
zábava s klaunem, který za námi přijel. Nejen že byl
vtipný, ale měl připravenou opravdu pestrou zábavu pro
děti. Bavili jsme se, tancovali, prolézali strašidelným
tunelem, skákali přes hada, chytali bubliny, řídili
„trabant“. Bylo to krásně prožité dopoledne.

❖ chutnou a vyváženou stravu
❖ odborný přístup v souladu s novými trendy
Co mohou děti očekávat?
❖ nové kamarády, spoustu hraček a her
❖ laskavé přijetí
❖ pestré zážitky
❖ výlety, divadla, karnevaly
❖ oslavy narozenin, svátků
❖ časopis „Vitamínek“
Těšíme se na nové kamarády!!!

Bavíme se s Vitamínkem
Jarní pranostiky
● Březen - za kamna vlezem.
●Duben – ještě tam budem.
● Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.
● Když máj vláhy nedá, červen se předá.
●Byť by byl jarní den jak na zakázku, přece nechoď
ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.
● Dá-li nebe deštíčka, bude pěkná travička.
● Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.

Milí rodiče,

Říkejte si s námi...
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.
Koledníček
Já jsem malá koledníček, přišel jsem si pro trojníček,
trojníček mi dejte, nic se nesmějte.

děkuji vám, že spolu s námi chráníte
zdraví našich dětí.
V souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu
onemocnění COVID-19 a po dohodě se zřizovatelem
Městem Velké Opatovice je provoz 2. MŠ Velké
Opatovice od 18.3.2020 do odvolání uzavřen.
V těchto dnech čelíme výzvě, která je zcela nová.
Věřím, že se nám ji společně podaří zvládnout a opět
se budeme s radostí scházet v naší MŠ.
Přesto vydáváme svůj školní časopis, protože i v
dobách těžkých se nechceme vzdávat. Chceme dál
být s vámi, přinášet poznání, radost a štěstí do našich
dnů.
Jsme s vámi a pro vás na mejlu i na č.t. 737 002 317.

2msvelkeopatovice.cz
Těšíme se na lepší zprávy pro všechny, přejeme hodně
zdraví , trpělivosti a štěstí.
Za 2.MŠ
Blanka Langerová

