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       Opatovice

Ročník: VII.
                            Číslo : 3. březen 2008
             Šk.rok: 2007- 08

 Veselé Velikonoce ...

  

PANÍ MÁMO ZLATIČKÁ, DARUJTE NÁM 
VAJÍČKA. 
NEDÁTE-LI VYJÍČKA, UTEČE VÁM 
SLEPIČKA DO HORNÍHO RYBNÍČKA 
A Z RYBNÍČKA DO LOUŽE, KDO JÍ
ODSTUD POMÚŽE?



Vážení  rodiče,  milé  děti,  vítáme  Vás  již  u  třetího 
čísla  našeho  časopisu  a  začínáme  jak  jinak  než 
kalendářem :

Co připravujeme ?

 V březnu : 

2. preventivní prohlídku zubů  - st. - 26.3.2008

Měsíc knihy - návštěvu knihovny -st. -5.3.2008

Velikonoční zdobení s rodiči v MŠ - podle tříd

Výstavu velikonočních ozdob - od 17.3.2008

Hledání velikonočního pokladu - 19.3.08

Přejeme svým učitelům - 28.3.2008

Barevný  týden:

Barevné dny v MŠ - žluté pondělí     17.3.08

                                    - červené úterý   18.3.08

                                    - modrou středu  19.3.08 

V     tyto dny si užíváme barevného oblečení, obutí  

dokonce i barevného jídla.

Dobrá informace :

* Velikonoční prázdniny čt. 20.3.a pátek - 21.3.2008

* Změna - letní čas -  neděle - 30.3.2008



Na duben chystáme: 

1.4. 08  Aprílový den

23.4.08 Divadlo - O mlsném Bumbrlíčkovi

 9.4.08  Plyšákový den v Mš 

Jaro v přírodě - polodenní vycházka - dle počasí

7.4.08 Návštěvu terária

Vítání jara – sál kina 20.4.2008

21.4.08  Vítání jara se ZŠ      

26.4.- 27.4.08  Pouť v našem městě  

Poznáváme své okolí  -   Hradisko

Víte,že…

* Edukativně - stimulační skupiny - děti z Oříškové a 
Jahůdkové třídy  mají  za  sebou  pár  setkání,  děti 
z Jablíčkové a  Borůvkové  třídy  se  již  těší  na  další 
odpoledne.

*  Pedagog.psychologické.  vyšetření  školní  zralosti 
dětí,které  proběhlo  na  naší  MŠ  využilo  9dětí 
s rodiči.

* Plavání- je vhodné dávat dětem podepsané osušky 

• Pyžama -  abychom  zabránily  záměně  - 
doporučujeme mít je podepsané, děti si je často 
nepoznají .

• U Jablíček  a  Borůvek máme  nové  plochy  na 
kreslení – jsou - bílé ,  magnetické.  Vedle sebe 
může  tvořit  několik  dětí  současně.  Obě  plochy 
slouží  k  rozvoji  grafomotoriky  /  příprava   na 
psaní  /  k  rozvoji  fantazie  dětí  –  při  kreslení  a 
tvorbě z magnetických částí. Nabízejí ještě další 
široké využití. Učí tomu, že na kreslení je určené 
místo. Jsou sponzorovány.



Dětské okénko : 

 Naše hádanky 

1.  Holka  pěkná,baculatá,byla  samá  sukně 
zlatá.Babka  jí  je  všechny  vzala,potom  nad  ní 
zaplakala.

2. Mám hodně žeber a jednu nohu,když svítí slunce, 
tak stojím v rohu.

3. Ve dne malá jako myš, v noci všechno předrostu, 
když mě vidíš, nevidíš.

Odpovědi  vhoďte  do  boxu  u  Oříšků   do 
12.3.2008

Říkej rychle : / jen pro děti se správnou 
výslovností /.

Soused sysel sušil švestky v     Sušici  

Osuš si šosy

  Vitamíny :

Z červeného jablíčka,červeň skočí na líčka.A kdo má 
rád  zeleninu,má  v těle  dost  vitamínů.A  co  jsou  to 
vitamíny? Ta síla z té zeleniny.

Na četná přání rodičů zveřejňujeme recept na

 MRKVOVÉ ŠÁTEČKY  ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

45 dkg polohrubé mouky, 20 dkg strouhané mrkve, 
20 dkg tuku / Hera / špetka prášku do pečiva, špetka 
cukru.

Vypracujeme  těsto,  vyválíme  plát,  vykrajujeme 
čtverce  plníme   marmeládou,  tvarohovou  náplní, 
vytvoříme  šáteček,  pečeme  v  mírné  troubě  do 
růžova.

P ejeme dobré chutnání !ř



Na zajímavé téma : 

Podpora zdraví v naší MŠ … Proč ?

*V předškolním věku se  zakládá všechno, co bude 
mít v budoucí osobnosti člověka význam, proto se 
snažíme zakládat počátky podpory zdraví tak široce 
a  všestranně,  aby se  vzdělávací  záměry uložily   v 
základech budoucí osobnosti. Je něco důležitější ???

 Jak ?

Filozofie programu  podpory  zdraví,  který 
uplatňujeme  v  naší  MŠ,  vychází  ze  současného 
pojetí  zdraví –  celistvosti /  zdraví  není  jen 
nepřítomnost  nemoci  ,  zahrnuje  v  sobě  tělesnou, 
duševní  i  sociální  stránku a souvislosti,  uznáváme 
úlohu subjektivního pocitu zdraví – pohody.

Spojujícími principy jsou pro nás : 
*respekt k potřebám jednotlivce v celku 
společnosti a světa 
*rozvíjení komunikace a spolupráce

Zásady*, které uplatňujeme v naší 
práci = promyšlený komplex...

1.Učitelka podporující zdraví / tuto práci může 
dělat člověk, který si váží zdraví … /.  
2.Věkově smíšené třídy / jen ty dají podmínky pro 
naplňování  našich cílů /.  
3.Rytmický řád života a dne / ten podporuje 
možnost svobody, možnost volby  ! ale jako sérii  
požadavků v pružném rámci /.  
4.TV pohoda a volný pohyb / maximum pro pohyb/ 
5. Zdravá výživa / skladba, luštěniny, ryby,ovoce,  
zelenina /.  
6. Spontánní hra / hlavní aktivita dětí , vedle ní  
individuální  potřeby dětí /.  
7. Podnětné věcné prostředí / kvalitní nabídka /.  
8. Bezpečné sociální prostředí / důvěra, spolupráce 
9. Participativní a týmové vedení / společné,  
nedirektivní /.  
10.Partnerské vztahy s rodiči / spolupráce,  
komunikace /.  
11.Spolupráce MŠ a ZŠ / plynulý přechod dětí do 
ZŠ /.  
12.Začlenění MŠ do života obce /MŠ jako součást  
obce, podílí se na životě obce /. 
* jsou více popsány ve vestibulu  naší Mš – vedle 
pyramidy potravy, potřeb člověka, podmínek učení...



 Ze školní fotogalerie …

Fotografie  z  karnevalu   jsou  k  vidění  na  
www.velkeopatovice.cz

• Chystáme   profesionální  kolekci  FOTO 
Ostrava- to tu ještě nebylo. Termín zveřejníme,  
kolekce v ceně 120,- bude připravena  na Den 
matek.

• Výběr  fotografií  období   9/07  -  3/08  –  okono  
u Oříšků

Vyslechnuto …(u Borůvek )

„  Táta  nosí  krátké  vlásky,  protože  mu 
opadávaly ...“

„Paní učitelko, dnes tady ležíte ? „( máte na  
– „spaní „ - odpoledne v naší třídě  ).

„ Já dnes vůbec nezývám !(nejsem ospalý ).

Do MŠ  patří zdravé děti ... doma je necháme ...

• se zánětem spojivek, * *  děti s teplotou ***  se  
střevními potížemi

• děti s oparem – mohou do Mš , ta po vzájemné 
dohodě zajistí oddělené nádobí při  stravování  
po celý den.                                 MuDr. Doležel

 


