
                                                        



  Zapojili jsme  se do
celorepublikového projektu

       7a – o alergii a astmatu
      (je pod záštitou WHO v ČR)

- v jeho rámci :

�  nabízíme informace -
informační okénko - terasa, 

       ve Vitamínku,
      CD - lze půjčit ve třídách

� děkujeme za vyplněný
dotazník, zvýší  naši
informovanost

� v souladu se zjištěnými
informacemi upravíme podmínky a přístup .

 

Co obsahuje informační CD ?

-  7A o alergii a astmatu
-  alergie a astma v MŠ
-  anafylaktická reakce 
-  atopický ekzém ve školním věku
-  alergie na potraviny
-  alergická rýma

 Počet alergických dětí vzrostl ze 17%
(1996) na 32 % (2006).
Nejčastějším onemocněním je alergická
rýma 18 %.
Varující je i vzestup astmatu ze 4 % 
(1996) na 8% (2006).



Kde najdeme podrobný seznam
alergenních složek ?

Ve vyhlášce č. 113/2005 Sb., ta  obsahuje
přesný seznam alergenních složek, to je
seznam potravin a jedné přídatné látky,
které vyvolávají časté a závažné reakce
z přecitlivělosti.

 Ze seznamu alergenních složek
vybíráme:

- obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito,
oves,  pšenice  špalda,  kamut  nebo  jejich
hybridní odrůdy) a výrobky z nich
- vejce a výrobky z nich
- ryby a výrobky z nich
- jádra podzemnice olejné (arašídy) 
a výrobky z nich
- sójové boby (sója) a výrobky z nich 
- mléko a výrobky z něj (včetně laktózy)
- suché skořápkové plody, tj. mandle,
lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy, para ořechy,
pistácie a výrobky z nich

- celer a výrobky z něj,
- hořčice a výrobky z něj,
- sezamová semena  a výrobky z nich,
- oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích
vyšších  než  10  mg/kg  nebo  10  mg/l,
vyjádřeno v SO2 ...

 
                          

      Máte doma předškoláka? 
               Mohlo by vás zajímat…

   Učit dít ě číst a psát v předškolním věku?
  Tuto otázku si často kladou rodiče

předškolních dětí. Důvodem bývají obavy
o školní úspěšnost dítěte.

Předškolní období je dobou zvídavosti a
obdivu ke světu dospělých. Dítě se snaží
napodobovat, má nepřeberné množství
zvídavých otázek, poznává svět. K světu
„dospělých“ samozřejmě patří čtení 
a psaní, takže se dítě zajímá i o tuto
oblast. Pokud se dítě samo



zeptá, jak se které písmeno čte a píše, tak
mu samozřejmě odpovíme. Některé děti
se spokojí se znalostí několika písmen,
která je něčím zaujala, některé se
postupně zajímají o všechna písmena.
Některé zkoušejí postupně číst. Pokud
písmena začínají skládat do slabik a ze
slabik číst slova, je vše v pořádku a není
třeba se znepokojovat. Je tu však
nebezpečí, že dítě samo nezačne písmena
skládat do slabik, ale začíná se snažit číst
tak, že slova hláskuje. Úskalí je v tom, že
u hláskování zůstane i ve školním věku a
čtení se pak nerozvíjí podle očekávání.
  Obdobně je tomu se psaním. Pokud se
dítě pokouší psát v předškolním věku,
zvolí většinou hůlkové písmo. Hodně dětí
se chce naučit napsat svůj podpis. 
  Aktivity spojené s osvojováním písmen,
ať již ve čtené nebo psané podobě,
nepodněcujeme. Sami však nerozvíjejme
dovednost číst a psát před nástupem do
školy. Mimo jiné tak předejdeme
případným metodickým chybám 

a nesprávným návykům. 
  Pro čtení a psaní je zapotřebí rozvíjet
především řeč, zrakové a sluchové
vnímání, prostorovou orientaci. Pro
oblast psaní je velice důležitá oblast
grafomotoriky. Pokud jsou tyto
schopnosti dobře rozvinuty, čtení a psaní
při zahájení školní
docházky nečiní
větší obtíže.

                                           

        Střípky z naší  školičky . . .
                                 

 
� Státní zdravotní ústav v Praze
potvrdil opětovné zařazení od sítě
programu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ
ZDRAVÍ  – pokračujeme  v započaté
práci v souladu s tímto programem.
    



�  MÚ Velké Opatovice – zastupitelstvo
schválilo opakovanou žádost 

o generální rekonstrukci sociálního
zařízení pro děti, plány na opravu jsou
zařazeny do možných investic roku
2012.

� Opětovně žádáme o státní dotace na
zateplení budovy 

    a výměnu oken z fondu ŽP.

� Na jaře připravujeme výměnu
zahradních domečků pro děti za
nové.

� Děkujeme všem, kteří hlasovali   pro
naši Mš na  www. sterimar.cz, přesila
byla velká.

� Cvičení na gymnastických míčích se
vydařilo, rádi zveřejníme další
termíny cvičení v roce 2012.

�   Také pod stromeček dostanou děti u
Jablíček nový koberec, nahradí již
nevyhovující.

�  Pokračujeme ve výměně šatních
skříněk, v pořadí jsou u Jahůdek 
         (předpokládaný termín – únor 2012).

Děkujeme firm ě ODES – rodině
Dobešových z Jahůdek  za sponzorský

dar :-).

�  V plánu oprav je zařazena  obnova
vstupní branky č.1  a 2. sponzorským
darem rodiny Smékalovy.

� V roce 2012 bude pokračovat  
sponzorská výměna dveří –    

v horním podlaží. Děkujeme rodině
Gerbrichové.

� Jako každoročně budou od
6.12.2011 ve třídách voňavé
vánoční stromečky.

�  Vyzdobme si společný
vánoční     stromeček   – bude
připravený u hlavního vchodu, přineste
si svou  drobnou, nerozbitnou ozdobu.

        



Stromeček daruje rodina Zemánkova 
        z Borůvek – děkujeme !

� V pátek 2.12. budou předány
fotografií dětí ke zvážení možného
odběru.

�  Prosíme zbývající rodiče, kteří ještě
nemají  trvalý příkaz k platbě
školného, aby se od ledna 2012 snažili
zadat – usnadní nám to práci a ušetří
čas, který tak můžeme věnovat dětem ...

� Děkujeme p. Aleši Smékalovi za
úpravu školního webu .     

Odposlechnuto …

u Oříšků … „ až budu velká, budu
baletína...“

Připravujeme v lednu :
Miskohraní  Brno – nový pořad v jednotlivých třídách.

HRAJEME SI S PRSTÍKY…

Výlet
  
Jedna, dvě, Běta jde, 
jedna, dvě, Běta jde.
Spěchá tam také Jan,
spěchá tam také Jan – 
a jdou spolu hned
někam na výlet.

  Koneček palce spojený s konečky malíku 
a prsteníku, ukazovák a prsteník jsou natažené
a „kráčejí“ po desce stolu (Běta), pak druhá
ruka (Jan)a nakonec obě ruce.

         
                                            
                     



                  PF 2012   PF 2012   PF 2012   PF 2012              

      Pevné zdraví, hodně radosti 
a rodinného štěstí po celý rok 2012
vám přejí 
                    zaměstnanci 2. MŠ

 

       www.2msvelkeopatovice.cz

         Za redakci Martina Ševčíková, Blanka Langerová

Mikulášská  omalovánka ...

 
                                                           


