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Vítáme  Vás  již  u  čtvrtého  letos  už 
posledního   čísla   7.ročníku  našeho 
školního časopisu

 

V červnu : 

 4.6.08  /ST/ Jízda na koních – 
areál MŠ – zdarma

• 5.6.08  /ČT/   Skákací  hrad 
Hopštejn  u  MŠ  –  8.00  -  15.30  – 
zdarma
     Obě  akce  jsou  sponzorovány 
v rámci školních oslav MDD.

   11.6.08 /ST/   Zahradní slavnost – 
školní zahrada, začátek 14.30
   17.6.08  /ÚT/   Plavání  mladší  a 
střední děti
     18.6.08  /ST/  Na návštěvě 
v knihovně – mladší a střední děti

• 19.6.08 /ČT/  ZUŠ - návštěva - SD - 
budu hrát na hudební nástroj ?

• 19.6.08  /ČT/   Přespím  v MŠ  - 
předškoláci - všechny třídy

  23.6.08  /PO-ČT/  polodenní 
vycházky dle plánů tříd ...
 27.6.08   /PÁ/   O  Smolíčkovi  – 
tradiční  divadlo  na  schodech  – 
zdarma
                     Slavnostní zakončení 
školního roku  2007 - 2008.
31.6.08  /  PO  /  Provoz  1.MŠ  –  pro 
přihlášené děti. 

Fotografie budou vidění na  www.velkeopatovice.cz 
a materskaskola.net

červenec  - 1.MŠ
Naše  MŠ je otevřená v srpnu - 
> provoz zajišťují Oříšci, vchod č.1

http://www.velkeopatovice.cz/


* připravit projekt MŠ podporující 
zdraví
* vymalovat u Jahůdek a ve školní 
kuchyni
* vygruntovat celou školu
uklidit ve všech třídách
a kabinetech
* vybavit  Oříšky novým nábytkem 
pro děti
* opravit vstupní branku do MŠ
* vybavit školní jídelnu novým
  nádobím...

Tablo  našich  předškoláků  je 
prodejně  Teta  od  pondělí 
19.5.2008.

Fotografie  dětí  na  tablu  jsou 
sponzorovány, tedy zdarma. Přijďte 
se podívat !

Kolekce fotografíí  dětí ke Dni 
matek  se  setkaly  s velmi 
dobrým  hodnocením,  vrácena 
byla  2 % ze  všech  dodaných 
sad.  Na  spolupráci  navážeme 
vánoční nabídkou.

    
     Na“ Plyšákový „ den se sešla  

stovka plyšáků, mezi nimi byli –  
pejsci,  kočičky,  myši,  netopýři,  
medvídci,  klokani,  žáby,  krysy,  
žirafy,  František,  krokodýl,  
veverka,  sob,  želva,  tygr,  
nosorožec a další…

Byli  jsme na návštěvě  u hasičů, 
nejvíc  obdivujeme  jejich  auto, 
všichni víme, že zápalky nejsou pro 
děti ! 



Popřáli jsme maminkám k svátku,  
líbily se dárečky, ale i společné hry  
a zábava.

Víte , že…
 Také malé děti – na  4 hodinovou
docházku pojedou na výlet, chystají 
se vláčkem do Skalice.
 Připravujeme závěrečnou anketu
Státního zdravotního ústavu Praha.
Je velmi obsáhlá, pro nás ale velmi 
užitečná. Abychom mohli jít dál , 
zlepšovat se, potřebujeme od Vás 
tyto informace získat. Každý rok nám 
poví, co je dobré, co je třeba zlepšovat. 
Děkujeme za čas i odpovědi, které  
nám opět pomohou!   
    

           

         PODĚKOVÁNÍ …
Patří paní učitelce Aleně 

Tučkové, za 30 let svědomité 
a odpovědné práce pro děti 
      a naši mateřskou školu.

 Paní učitelka dohodou ukončila 
pracovní poměr na naší mateřské 

škole. 



* DĚTSKÉ OKÉNKO :

Říkej rychle : ( jen pro děti se správnou 
výslovností ).

Prchl, prchl z     vrchu plch    

Jelen letěl jetelem 

Odposlechnuto :…odposlechnuto 
v Borůvkové třídě : Domeček pro koně se 
jmenuje koňárna !   : Proč máš dvě nohy v jedné 
nohavici? Jsou to kamarádky !
v Oříškové třídě: Já mám bodlák od včeličky…
                                                       
   Kreslíme:
                            

• nakresli  zvířátko  z     výletu  do  ZOO   
Olomouc,   výkresy  lze  přinášet  do  středy 
29.5.2008 na všechny třídy,  budou vystaveny na 
terase u Oříšků a vyhodnoceny!

• Klípky …  do  školy  v  září  nastoupí  20 
našich předškoláků, z toho 3 děti do ZŠ Jevíčko

                       
 ….  nejvíce děti vyrostly v Jahůdkové třídě

                          i když se děti z Borůvkové třídy občas 
dělí na spaní, nevadí jim to
                          děti z Oříškové třídy si rády hrají ve 
třídě na písku...

                           Jablíčková třída má nejvíce dětí, kterým 
se narodí sourozenci ( děvčátka ) ...

Ze závěrečných skupin – Jahůdek, Oříšků



( Z receptáře naší školní kuchyně) 

Sněhurčin pohár           

Jogurt  bílý  nízkotučný,  ovesné  vločky,  banány, 
jablka, ořechy vlašské, rozinky, granko.

Jak postupovat ? Vločky smícháme s jogurtem 
předem, asi tak na 2 hodiny, přimícháme nahrubo 
nastrouhaná jablka, banány, pak rozinky. Dáme do 
misek  zdobíme  strouhanými  ořechy  a  grankem. 
Obměny – lze použít též ječné vločky, kukuřičné 
lupínky  a  kterékoliv  sezónní  ovoce  –  jahody... 

Dobrou chuť!    

Mějme  na  mysli,  že  ovoce  a  zelenina  by  měla 
dětem být podávána v 5 – 6 ti porcích denně. 

   Na závěr školního roku děkujeme 
Všem rodičům, přátelům 

i sponzorům školy za spolupráci 
a podporu.

Nový  školní  rok  2008  –  2009  slavnostně 
zahájíme v pondělí 1.9.2008

Děti  i  paní  učitelky  pokračují   po 
prázdninovém odpočinku v práci  na 
svých třídách.

Rádi bychom na nadcházející školní roky 
obhájily  náš  další  projekt  podpory 
zdraví  na  Státním  zdravotním  ústavu 
v Praze.Krásné léto a  prázdniny  za 
kolektiv 2.MŠ Eduarda Ušela   

Blanka Langerová.                       


