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Milí čtenáři, vítejte u čtvrtého čísla Vitamínku. 
V tomto školním roce je to už číslo poslední.      
Ponechali jsme zde místo i na poděkování, přání               
a rozloučení. Věříme, že i tentokrát zde najdete něco 
nového a zajímavého ☺. 
 

Květen 
 
  1. 5.  Státní svátek, MŠ uzavřena 
  5. 5.  Školní výlet Brno – planetárium, Anthropos  
  6. 5.  Ukončení skupinek Jablíčka 
  7. 5.  Plyšákový den v MŠ 
  7. 5.  Přejeme maminkám v Borůvkové třídě 
  8. 5.  Státní svátek, MŠ uzavřena 
12. 5. Vybíráme úplatu za duben 
12. 5. Ukončení skupinek Oříšci 
13. 5. Přejeme maminkám v Oříškové, Jablíčkové, 

 Jahůdkové třídě 
13. 5. Veselá středa  
14. 5. Varieté Břeclav  
18. 5. ZUŠ – Budu hrát na hudební nástroj ? 
20. 5. Návštěva ZŠ v Jevíčku – pro děti, které nastoupí  

do ZŠ Jevíčko – Borůvky, Jablíčka 
21. 5. Návštěva památníku K. Otáhala 
22. 5. Sportovní den se ZŠ – pro předškoláky 
27. 5. Divadlo Olomouc – Duhová pohádka  
28. 5. Den otců – zábavné odpoledne na třídách 
28. 5. Fotografování – třídní foto 

1. 

Má to klobouček, 
jednu nožičku, 
pěkně si sedí 
v mechu v lesíčku. 
 
 
 

Nejprve zkuste dětem přečíst hádanku, bez 
ukázání obrázků. Pokud nebudou moci uhodnout,  
obrázky jim napoví. Úkolem dětí je pak správně přiřadit 
obrázek k básničce a spojit je čarou ☺. 
 
 
 
 
 

 
Mamut se vydal na malou svačinku, ale před nim 

se objevilo bludiště. Nejraději by tam nešel, jenže  už 
mu kručí v břiše a nikde ani větvička, ani stéblo trávy.  

 
Po cestě je mnoho lístků,  mamut může sníst jen 

některé, aby našel správnou cestu a v bludišti se 
neztratil. Projde mamut bludištěm? Nezabloudí? 

 
 Pomoz mu najít správnou cestu a vyznač lístky, 

které může sníst. Pokud se ti to podaří, přines bludiště 
do MŠ do konce května. Máš tak šanci na výhru nebo 
malou odměnu. Nech se překvapit. 

Přejeme hodně štěstí ☺! 
14. 



Hádanky 
 
Ráno vyjde na oblohu, 
i když já mu nepomohu. 
 
Přes den pluje mezi mráčky, 
večer zajde, usnou hračky. 
 
Vystřídá ho měsíček 
a s ním tisíc hvězdiček.  
 
Jak se vzbudí hřeje zemi, 
bez něj život prostě není. 
 
 
Smrček, dub i borovice, 
roste nás tu mnohem více. 
 
Hříbek, šiška, jehličí, 
ne, ve mně se nekřičí. 
 
Mnoho zvířat žije ve mně, 
Kdo to poznal, uhodne mě. 
 
 
Za sluníčkem hlavu točí, 
nevidí nic, nemá oči. 
 
Když dozraje malinko 
každému dá semínko.                  13. 

Červen 
 
  1. 6.  Školní zahradní pouť k MDD 
  2. 6.  Maškarní karneval – zámek – 9.30, masky si  
           přineseme z domova 
  3. 6.  Jízda na koních – areál MŠ – zdarma 
  5. 6.  Skákací hrad u MŠ – 8.00 – 15.30 – zdarma 
10. 6   Vybíráme úplatu – školné za květen, červen 09 
11. 6.  ZUŠ – divadelní představení 
16. 6.  Zahradní slavnost – školní zahrada -14.30 
17. 6.  Na návštěvě v knihovně  - mladší a střední děti 
18. – 19. 6. Přespím v MŠ – předškoláci, všechny třídy 
22. 6.  Polodenní vycházky, dle plánu tříd 
26. 6.  O Smolíčkovi – divadlo na schodech – zdarma 
           - slavnostní zakončení školního roku 
 
1.7.2009 - 17.7.2009 prázdninový provoz  v naší MŠ 
pro   přihlášené děti. 
 
 
        Z programu vybíráme … 
 

o 28.5.09 Srdečně zveme všechny tatínky do 
našich tříd,  společně se svými dětmi prožijeme 
pěkné odpoledne !!! 

o 1.6.09  Školní pouť proběhne na školní zahradě 
děti si budou moci vyzkoušet svoji obratnost, 
důvtip, sílu, přesnost, štěstí, vyhrává každý !!! 

2. 



 
 
Změna provozu Borůvkové třídy 
 

Děti z Borůvkové třídy najdete u Oříšků : 
Po – Čt  v  15.15  
Pá – 15.00  

Děti z Jahůdkové a Jablíčkové třídy se scházejí  
u Oříšků ve 14. 45, jako tomu bylo doposud.  
 
Internetové stránky 
  

Naše webové stránky jsou momentálně mimo 
provoz, objevila se na nich chyba, kterou se snažíme 
odstranit. Uvažujeme i o  změnách, tak se nechte 
překvapit. Až budou stránky opět v provozu, budeme vás 
informovat na vývěsce u hlavního vchodu. 
 
Prázdninový provoz 
 

Prázdninový provoz je určen pro děti z 1. a 2. MŠ, 
které se k prázdninové docházce přihlásí.  Od 1.7.do 17.7. 
je v provozu naše 2. MŠ, Jahůdková třída. V měsíci 
srpnu, od 3. 8. do 21. 8., budou děti docházet  do 1 MŠ. 

 
Výše školného je o prázdninách stanovena na 100 

Kč - pro děti s celodenní docházkou, a 67 Kč– pro děti se 
čtyřhodinovou docházkou.Vybereme hotově při nástupu 
dětí.        3.  

 
 
Tentokrát vám přinášíme inspiraci pro teplé letní dny. 

Jak jinak se v takovém parnu ochladit, než lahodnou 
domácí zmrzlinou např. jahodovou. 

Co na její přípravu potřebujeme? 
 
 30 dkg čerstvých jahod  
 13 dkg krystalového cukru  
 1 lžíce citrónové šťávy  
 150 ml smetany  
 50 ml mléka  

 
  Jahody rozmixujeme, přidáme ostatní přísady  
a zamícháme. Nalijeme do misky a dáme zmrznout do 
chladničky. 
 
Výborným osvěžením jsou také koktejly, např. 
banánový.  
Potřebujeme :  

 ½ l mléka 
 2 banány 

 
Vše rozmixujeme v mixéru a nápoj je připraven. 

Podobně můžete připravit i jahodový, malinový, 
borůvkový a další koktejly, kde bude odlišné jen 
množství cukru. Cukr přidáváme dle chuti. Přejeme 
dobrou chuť! 

 
12. 



Na tomto místě chceme opět poděkovat těm, kteří 
nás v naší práci podporovali, ať už finančním, věcným 
darem, nebo pomohli prací.  

Jejich podpory si VÁŽÍME, DĚKUJEME  
a věříme v další spolupráci. Všichni mají čestné místo 
v naších srdcích, škole i školní kronice. 
 

Z firem nám pomohli: Pento s. r. o. Praha, Monarc, 
Emco Praha, Musli Úsov, Jednota Boskovice, P-D 
Refractories, Interkontakt, Papírnictví Přikrylovi, Textil 
Radka, Maso Havlíček, Lebo – lékárna, Triga, VOS 
zemědělců, cukrárna Pospíšil, hračky Bubeník. 

Poděkování patří ing. Liboru Zdvořilému s rodinou 
za aktualizaci našich www. stránek. 
  Titul  „ Kamarád 2. MŠ“, který udělujeme 
podle četnosti a velikosti daru, získává za letošní rok opět 
firma Pento Praha – p. ing. Milan Jakeš.   
Zarámovaný obrázek vytvořený dětmi z naší MŠ je  
pěkným dětským uznáním podpory. 
 

Za sponzorské dary byly nakoupeny hračky pod 
vánoční stromeček,  na školní zahradu a myčky pro školní 
jídelnu.  

 
Také všem rodičům děkujeme za vstřícnost  

a podporu v průběhu školního roku. Přejeme krásné 
prožití léta, dostatek odpočinku a v novém školním roce 
se těšíme  na další  spolupráci. 

Kolektiv 2. MŠ 
11. 

Na vás, na všechny se opět těšíme v novém 
školním roce 2009/2010, který bude zahájen v úterý  
1.září 2009. 

 
  Během prázdninových dní máme mimo jiné 
v plánu vymalovat Oříškovou třídu, vybavit ji dalším 
novým nábytkem pro děti, vygruntovat celou školku, 
uklidit třídy, kabinety, odpočinout si a nabrat ještě více 
sil do nového školního roku ☺. 
 
Nové tváře 
 

Začátkem června nastoupí do Jablíčkové a 
Oříškové třídy praktikantky, které zde budou vykonávat 
3 týdenní praxi – slečny Papoušková a Šmeralová.  

 
Tablo předškoláků 
 

Letos odchází do ZŠ 30 dětí, z toho 3 nastoupí do 
ZŠ v Jevíčku. 
  Tablo předškoláků bude opět umístěno do 
prodejny Teta. Fotky předškoláků si zde můžete 
prohlédnout koncem května. Foto dětí je sponzorováno. 
 
Veselá středa 
 

S maminkami a dětmi se  13. května sejdeme 
naposledy. Také  jim přejeme krásné prožití letních dní.   

4. 



Logopedie 
 

Probíhá nadále převážně v sudé týdny od 15.15 a 
dále dle domluvy. Pokud nemůžete na smluvený termín 
přijít, ohlaste prosím změnu p. uč. Bednaříkové. 
Děkujeme! 
 

 
Narozeniny o prázdninách 
 

Všem dětem, které oslaví narozeniny o 
prázdninách, popřejeme, zazpíváme a dáme dáreček 
 již v červnu.  
 
Zdravá MŠ 
 

Na Státním zdravotním ústavu v Praze  se nám 
podařilo obhájit náš další projekt podpory zdraví. Jsme 
tedy na čtyřleté období zařazeni ke školám podporující 
zdraví. 

 
Dotazník 

Ke konci školního roku opět připravujeme malou 
anketu pro rodiče. Je pro nás důležitá. Pomáhá nám, 
abychom zjistili, co je dobré a co je třeba ještě zlepšovat. 
Předem děkujeme za váš čas i odpovědi. 
 

5. 

 
Gratulace a poděkování 
 
Paní Ludmile TICHÉ 
 

S koncem školního roku odchází z naší 
školy dlouholetá pracovnice paní Ludmila 
Tichá, která léta pracovala jako vedoucí 
školního stravování. Také zde jí chceme 
poděkovat za poctivou a svědomitou práci  
a popřát jí hodně zdraví a spokojenosti do 
dalších let. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10. 



Tentokrát byli největší plyšáci z celé školky 
v Jahůdkové třídě a to hned dva :  

 
- Dominikova velryba ( která zvládla 

kotrmelce, mávat ocasem, tleskat a 
skákat do výšky ) 

- a Alenčin méďa ( který mimo jiné 
„uměl“ i stojku na hlavě a byl 
vynikajícím tanečním partnerem ). 

 
Oba byli skoro stejně velcí, měřili asi 120 cm. 

Nejmenší plyšák pak měřil  7 cm. Plyšákový den se  nám 
všem moc líbil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další fotky v MŠ. 
9. 

Výlet 
 

 Na letošní výlet  jsme zavítali tentokráte  do 
Brna. Co tam na děti čekalo ? Hvězdárna a planetárium 
M. Koperníka v Brně,  na Kraví hoře a Anthropos. 

 
 Naše první zastavení bylo na Kraví hoře. Autobus 
zaparkoval asi 500m od planetária, takže nás nečekala 
dlouhá cesta, přesto jsme se nejdříve posilnili. 

V planetáriu byl pro děti 
připraven program na téma 
Není drak, jako drak. Děti se 
prostřednictvím promítnuté 
pohádky o Patrikovi a 
papírovém drakovi, seznámily 
s měsícem, kometou a 
zvířecími souhvězdími, které mohly spatřit i na hvězdné 
obloze planetária. Jako dárek dostaly obrázek 
připomínající pohádku a pracovní dvojlist s vesmírnou 
tématikou. 

 
Popojeli jsme o kousek dál, posvačili a hurá „NA 

MAMUTááá ! 
Ve vstupní hale nás uvítaly kostry dinosaurů         

a modely pravěkého člověka. Některé děti si myslely, že 
jde o kostěná strašidla a o opravdové živé lidi a už, už 
čekaly, kdy se pohnou a postraší je. Nic takového se ale 
nestalo, modely stály dál a my se vydali i s průvodkyní 
na prohlídku expozice. 

6. 



 Mamut na nás čekal až ve druhém patře, ve třetím jsme si 
pak mohli prohlédnout jeho kostru. Průvodkyně nás také 
seznámila s našimi údajnými prapředky. Prohlédli jsme 
si, jak vypadali, kde žili, čím lovili, jaké měli zbraně a jak 
se oblékali. 

 
Potom už nás čekala  zpáteční cesta domů, kterou si 

děti z Jahůdkové a Oříškové třídy zpříjemnily kreslenou 
pohádkou. Co dodat ? Počasí nám letos přálo, všichni 
jsme se vrátili v pořádku. Tak snad jen „ Sláva, nazdar 
výletu ☺. . .“.  

 
 

 
7. 

Výlet pro nejmladší 
 

Nejmladší dětí, tedy ty, které do MŠ dochází 
pouze na 4 hodiny, pojedou také na výlet. S p. uč. 
z Jahůdkové třídy si, začátkem června, užijí vlakové 
dobrodružství na cestě do Skalice nad Svitavou. 
Přejeme jim šťastnou cestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plyšákový den 
 

Dne 7. května proběhl v MŠ plyšákový den. Co se 
v takový den děje ? Každé dítě si přinese  svého 
oblíbeného plyšáka, se kterým prožije den v MŠ. 
Aktivity ve třídách jsou pak různé : děti staví domeček, 
nebo vozík pro plyšáky, cvičí s nimi, nebo ho vezmou na 
„ diskotéku plyšáků“,  představí svého plyšáka a ukáží, 
co všechno dovede, seřadí plyšáky ve třídě podle 
velikosti, spí s nimi.  

8. 


