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NÁŠ KALENDÁŘ – ČERVEN 2021

Týden her a zábavy nejen k MDD – týdenní blok
1.6.21 út Jízda na koni
2.6.21 st Karnevalový rej masek
Bublinkový stroj, obří puzzle
Malování na chodník
Překážková dráha
Stopovaná v areálu školní zahrady
8.6.21 út

Školní polodenní pěší výlet

15.6.21 út Rozloučení s předškoláky - 14,30 školní zahrada
16.6.21 st Přejeme tatínkům k svátku
17.6.21 čt Přespím v MŠ
22.6.21 út Sportujeme rádi
23.6.21 st Návštěva hasičárny
28.6. 21

V tomto týdnu přejeme dětem, které mají narozeniny
o prázdninách.

30.6.21 st Slavnostní zakončení školního roku.

Těšíme se na setkání ve středu 1.9.2021.
PŘEJEME PĚKNÉ LETNÍ DNY!
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ pro přihlášené děti –
školné a stravné se hradí zálohou hotovosti při nástupu.
2.MŠ – od 1.7.-16.7.2021 - Ed.Ušela
1.MŠ – od 2.8.-20.8.2021 - Dlouhá

Telefonní kontakty: odhlášky stravy
2.MŠ kuchyně …733 193 399
1.MŠ kuchyně …732 373 958

CO NAŠI PŘEDŠKOLÁCI?

Doba přináší nové výzvy a úkoly. Také pro nás byla tato situace nová.
V době uzavření provozu MŠ v ČR od 1.3. do 9.4.2021 z epidemiologických
důvodů – Covid19 probíhala státem povinná distanční výuka dětí, které půjdou
po prázdninách do ZŠ.
Všechny rodiny byly s námi v kontaktu. Předškoláci dostávali v určených dnech
připravené materiály k domácí práci, rodiče měli možnost průběžných
konzultací. Byly zajištěny také individuální úkoly, také ty v souladu s plány
odkladu školní docházky. Ve čtyřech setkáních proběhlo autorské čtení J.
Šandery. MŠ zajišťovala spojení se základní školou a poskytovala informace
k zápisu do ZŠ.
S návratem do MŠ jsme si
splněné úkoly vyhodnotili a pokračovali
dál v práci. V případě
potřeby byly konzultovány výsledky
s rodiči. Děkujeme všem za
výbornou spolupráci. Děti si
zasloužily drobnou odměnu z MŠ a dospělí VELKÉ ocenění.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA ROZLOUČENÍ
S PŘEDŠKOLÁKY

KDY: v úterý, 15. 6. 2021
ZAČÍNÁME: ve 14,30
KDE: na zahradě naší mateřské školy
(v případě deště ve stejný čas v Borůvkové třídě –z prostorových a zdravotních důvodů jen s rodiči
odcházejících dětí).

Přejeme našim dětem a jejich rodinám dobrý nástup do základní školy,
bezproblémový průběh i hodně radosti a štěstí v nové životní etapě. Dětem
spoustu nových kamarádů a pěkných zážitků.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ…
Dny, kdy byla naše MŠ uzavřena jsme také využili na další vzdělávání
pedagogů naší MŠ. Čerpány byly projektové dny z ESF.
Projekt s názvem: 2. MŠ Velké Opatovice 63
Reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014875
Pedagogové získali informace o podpoře rozvoje polytechnické výuky. Věříme, že se nám
podaří a že si brzy povšimnete, jak získané poznatky uplatníme v praxi.

K zajímavým tématům i lektorkám patří Agresivita dětí – PhDr. Lidmily Pekařové
Rádi se s Vámi podělíme o několik dobrých myšlenek.
•
•
•
•
•
•
•

•

Neopakujme donekonečna pokyny – zastavme dítě
Dítě není agresivní – neumí se chovat v kolektivu, je nutné ho to naučit
Dětem prospívá pozitivní a důsledné vedení
Velká věc – naučit děti, že všude platí pravidla, normy
Učíme děti návykům-automaticky-bez říkání zdraví, myjí si ruce
Je vhodné – mít zavedeny rituály (ranní, polední, večerní… výletový)
Doma vytvořit podmínky, aby se děti samy uměly:
svléknout, obléknout, obout, uložit na místo věci, porovnat, připravit si oblečení, uklidit
hračky, nádobí i postýlku
Dále také na www.4kompetence.cz
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JAK JSME SLAVILI DEN ZEMĚ?

Sázením květin a výzdobou svého okolí, (šlo nám to hezky ) setím
semínek, vycházkami do lesa, vnímáním krás přírody. Rozhovory u obrázků,
přemýšlením, stříháním, lepením, prohlížením globu, map a encyklopedií. Letos také
návštěvou ve vodárně. Víme, že Země je krásná a potřebuje citlivý přístup nás všech.
Pamatujeme na to, že i my všichni jsme součástí přírody. Její zdraví se nás přímo
dotýká. Mysleme na to nejen při vycházkách.

PŘÁLI JSME MAMINKÁM A POPŘEJEME TAKÉ TATÍNKŮM …
MÁMO, MÁ, MAMINKO, TEBE MÁM NEJRADŠI, U TEBE BÝVAJÍ
CHVILENKY NEJSLADŠÍ …

…K PUSINCE I PŘÁNÍČKA
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SETKÁNÍ S POLICIÍ ČR
To bylo překvapení, že máme policejní auto na školní zahradě. Z vyprávění a ukázek jsme si
mohli udělat obrázek o náročné práci policistů. Seznámili jsme se s výstrojí policistů,
zážitkem pro děti byl i zapnutý policejní maják a houkačky. Víme, že platí daná pravidla
(v dopravě, v chování, doma, v MŠ) a je
dobré je dodržovat. Děti se radovaly z policejního pexesa, vystřihovánek a omalovánek.
Známe číslo telefonu 158.

Poděkování patří p. Langerové Kateřině,
výklad a pěkný přístup k dětem.

za organizaci, přiměřený

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 KONČÍ …
V letošním školním roce, který byl plný mimořádných dnů a situací, jsme se zaměřili
na podporu rozvoje spontánní hry vytvářením herních koutků, domluvenými pravidly
pro využívání. Vymezili jsme si pevné místo pro výstavky výtvorů. Necháváme dětem
dostatek prostoru pro dokončení her a činností. Doplňovaly jsme hračky a pomůcky
pro všechny typy her. Přizpůsobujeme a doplňujeme vybavení podle potřeb a zájmů
dětí. Umísťujeme hračky a pomůcky do výše očí dětí.
Podařilo se nám naplňovat Školní vzdělávací program. Všechny děti byly
podporovány v rozvoji podle svých možností. V rámci omezení epidemiologickou
situací se nám dařilo naplnit jen některé plánované činnosti na školní rok. Hodně
našich tradičních činností nám chybí. Věříme, že se situace bude zlepšovat.
V oblasti materiálního rozvoje byla zakoupena nová myčka – výměnou za starou, která
dosloužila. Rovněž nový vodní vysavač nám pomáhá v zajišťování čistoty prostředí.
V práci využíváme robotický vysavač i čističe oken. O prázdninách proběhne výměna
90 m oplocení na školní zahradě. Dokončíme výměnu všech dveří v budově pracemi
ve spodním patře. Proběhne výmalba prostor, generální úklid.
Děkuji všem rodinám za vstřícnost, pochopení mnohdy nepříjemných opatření,
spolupráci a podporu činnosti naší školy. Poděkování patří také MÚ zřizovateli
naší MŠ a p. starostce ing.K. Gerbrichové. V neposlední řadě všem
zaměstnancům naší školy za kus odvedené práce v náročných podmínkách.
Blanka Langerová
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DĚTEM:
Řekni, kde je žába…

Vystřihni, slož a nalep … (mladším dětem mohou pomoci rodiče) a přines do
třídy.
Uzávěrka 21.6.2021.
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PŘEJEME TEPLÉ LETNÍ DNY…

Za redakci školního časopisu Vitamínek se ve školním roce 2020-2021 loučí a na další

pokračování se těší S. Jakubcová, M. Popelková a B.Langerová
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