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Březen 2014: 
 
 
 
   4.3. Skupiny - Jahůdky, Borůvky –  
          podle rozpisu 
  4.3.  Flétna – dál každé úterý  
  5. 3. Návštěva knihovny – Oříšci a Jablíčka   
  6. 3. Návštěva knihovny – Jahůdky a Borůvky 
  7. 3. Logopedie 
11. 3. Šikula 
12. 3. Plyšákový den 
12. 3. Veselá středa 
13. 3. Plavání 
14. 3. Tetiny z Brna – Bezpečně na silnici,vst. 30 Kč 
19. 3. Photodienst Brno – fotografování dětí  
          u Borůvek – retro styl, oblečení zapůjčíme 
20. 3. První jarní den 
20., 21. 3. Logopedie 
21.3.  S myslivcem do lesa – Oříšci, Jablíčka 
24.3.  S myslivcem do lesa – Borůvky a Jahůdky 
26. 3. Den pro babičky a dědečky – odpolední setkání 
27. 3. Plavání 
28. 3. Přejeme svým učitelkám – Den učitelů 
30. 3. Letní čas 



Co také přinese duben ?  
 
  1.4. Aprílový den - den plný legrace 
  2.4. Flétna 
  3.4. Divadlo MŠ - Zajícova chaloupka 
  4.4. 2. preventivní zubní prohlídka 
  8.4. Předškoláček v ZŠ 
  9.4. Veselá středa 
10.4. Plavání 
12.4. Vystoupení  dětí v MKC 
14.4. Barevný týden - Žluté pondělí 
15.4. Modré úterý   
16.4. Červená středa  
         Velikonoční poklad - hledání 
17. - 21.4.  Velikonoční prázdniny 
24.4.  M. Srazil – autorské čtení 
Připravujeme: 
  Den se zvířátky – školní zahrada 
  Lamy a pejskové na školní zahradě 
  Na dopravním hřišti – SD Boskovice       
                                    
Upoutávky a doplnění bude vždy na vývěskách 
v šatnách. 

STŘÍPKY Z NAŠÍ MŠ . . . 
 

− Veselé středy – další termíny : 
− 12. 3., 9. 4., 7. 5. 2014 – letos pravidelně 

druhou středu v měsíci 
− na  šk. Zahradě MÚ provádí opravu 

pískovišť  
− na květen máme připravenou anketu SZÚ 

(státní zdravotní ústav)Praha, těšíme se na 
Váš pohled 

− předpokládaný termín prázdninového 
provozu je od 4.8.- 22.8.2014 

− termín zápisu do MŠ – 7.5.2014 - středa 
− p. kuchařky školní kuchyně  navštívily  

        o jarních prázdninách seminář ke zdravé      
        výživě a novým trendům ve vaření.   

Uvádíme stručně postřehy.  
                                             
Školení Brno – Nové trendy ve vaření 
 
� školili  profi kuchaři z Vitany a Bidvestu 

ČR – v maloobchodu Nowaco, přímou 
ukázkou, následovaly ochutnávky 



� inspirovaly nás nové saláty Bounduelle – 
barevností a kreativitou 

� zaujalo nás noční vaření - maso se 
připravuje pomalu 12 hodin při 65 C 

         v konvektomatu 
� budeme sledovat odlehčené pokrmy – 

méně cukru, tuku – více zeleniny 
� rádi pro výbornou chuť zařadíme do 

jídelního lístku nové kombinace surovin  
         a chutí - luskový nákyp se šunkou 
         a zeleninou, vepřovou pečeni              
         s bramborovými šiškami a zelím,  
         z červené řepy –  
         saláty jako hlavní pokrm – již máme    
� systém školního stravování oslavil 50.let 

 
  
VYUŽIJTE VÝP ŮJČKY       
ODBORNÝCH KNIH Z NAŠÍ ŠKOLNÍ 
KNIHOVNY…  
 
   ...  nabídku titulů naleznete v každé šatně  
také  na webu školy 
    ... výpůjčka je zdarma 
    ... vybranou knihu vám připraví p. uč. 
Kaderková u Jahůdek. 

Nabízíme možnost nákupu knih z oboru výchova 
a pedagogika se slevou 25% do 30.6.2014. 
Využijte náš slevový kupón  - kód kupónu 
2536521504 
nabídka platí do 30.6. Postup: 

1. přihlaste se na http: //knihy.cpress.cz 
2. při objednávce uveďte do položky slevový 

kupón  - kód kupónu 
3. bezplatná linka : 800 555 513 
4. http://knihy.cpress.cz 

 

   
 
 ZELENÁ   ŠKOLA 
 Drobný elektroodpad můžeme všichni stále 
odkládat do určeného kontejneru před schodištěm  
do horního podlaží. Těší nás, že  se také dětem 
ve třídách již daří rozlišovat koše, ve kterých 
třídí odpadky. FA REMA zdarma odváží  
a recykluje. Škola obdržela zdarma výukový 
materiál k problematice třídění odpadu.  



 
 
              PROVÁDĚCÍ PLÁN   

                                                     2013 – 2014 
 V roce 2013-2014  jsme se zaměřili na podmínku -  
Z11 kurikula podpory zdraví -na SPOLUPRÁCI 
MŠ A ZŠ - 
  
− se ZŠ jsme konzultovali připravený plán   
      spolupráce 
− konzultujeme s pedagogy ZŠ  
− navštěvujeme pravidelně ZŠ – bazén,    
      tělocvičnu, hřiště, třídy, družinu 
− společně se setkáváme – děti MŠ a 1. třídy 
− zúčastníme se olympiády, sportovního dne  
      v ZŠ, Slabikáře, Předškoláčka 
 

        VELIKONO ČNÍ TVOŘENÍ  
              S VITAMÍNKEM  
Velikonoční svátky se již blíží. Vyzdobme 
si  terasu velikonočními kraslicemi či 
zajíčky a jinými ozdobami, které doma 
 vytvoříte  společně s dětmi. Práce lze nosit 

od 1. dubna 2014  ☺    

ZLOMÍŠ  SI  JAZÝ ČEK? 
 
   Jazykolamy se zvířátky… 
  
Žabák 

Žabák si hrál na hasiče,           
žízeň vodou hasil v břiše. 
Žáby, báby, žbluňky, kuňky, 
žabák vypil čtyři tůňky 
Sysel 

Sčítal sysel v lese klest,              
místo osm říkal šest. 
Smála se mu syslice, 
že si spletl číslice. 
 
Vhodně pro starší děti, bez jazykových vad. 
   Co udělat pro rozvoj řeči ???   
 

� dávat MLUVNÍ VZOR 
� povídat si  
� od 4 let se popřípadě poradit s logopedem 



                                                                

NAŠE MINIANKETA …   
 
tentokráte z Jahůdkové třídy..na téma 
 „Co mám rád – ráda?“ 
 
 

*  dovolenou             *  sáňkování 
*  tobogany               *  dívat se na televizi 
*  moře                      *  narozeniny 
*  školku                   *   hry na počítači 
*  koně                      *  kapra 
*  Vánoce                  *  pouť 
 
 
 OKÉNKO DO NAŠÍ MŠ…  
 
Olympiáda u Borůvek... 
Celý týden žila naše třída olympijskými hrami v Soči. 
Společně jsme se na téma domluvili a naplánovali je. 
Vybrali jsme si omalovánky, stavěli olympijskou 
vesnici, chystali pohoštění pro sportovce, sportovali, 
rozlišovali symboly, vlajky, vyráběli vlajky, skládali 

puzzle světa, povídali si, prohlíželi globus a mapu, 
společně pracovali na výrobě olympijských kruhů, 
zpracovávali odpadní materiál. Sledovali olympiádu na 
PC - sportoviště, zapálení ohně, dresy, haly... Fandili 
našemu týmu. Vyráběli medaile a všichni se jimi 
odměnili. Byl to pěkný, nejen sportovní týden.Více foto 
na: 

http://www.2msvelkeopatovice.cz/index.php/fotogalerie/348-
2013-olympiada-soci-2014 

Naši medailisté... 
 

  

ODPOSLECHNUTO U DĚTÍ ... 
„ V DIVADLE SE MUSÍŠ CHOVAT TIŠE, ABYS 
NEVYPLAŠIL HERCE...“ 

„ NA CO JE ZVONEK, NO NA TO, ABY PŘIŠEL  JEŽÍŠEK..!“ 

 



 

O SKUPINÁCH … 

                                
ESS skupiny- co to vlastně je, co obsahují? 
Od kdy je v naší škole máme zavedeny? Letos 
je to  12 let, kdy jsme se společnou prací  

s rodiči zahájili setkávání nad tématem školní 
zralost a připravenost na vstup do základní 
školy. 
Mnozí rodiče se obávají vstupu svého dítěte do 1. třídy. 
Z mnoha důvodů. Často se jim zdá, že jejich dítě je 
ještě málo připravené pro náročnou školní práci, 
neprojevuje velký zájem o kreslení a ze všeho nejraději 
by si „ jenom“ hrálo.Po získání certifikátu z odborného 
školení učitelek v Pedagogicko – psychologické 
poradně Brno, Kohoutova ulice stále  nabízíme   
osvědčený program rozvoje předškolních dětí „ 
Edukativně stimulační  skupiny “ ( dále jen 
Skupiny). K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez 
problémů číst, psát a počítat , je zapotřebí souhry celé 
řady funkcí, které se rozdělují do několika oblastí : 

     
• sluchové vnímání  (sluchová diferenciace, paměť, 

analýza, syntéza, vnímání, reprodukce rytmu  
           a melodie řeči) řeč, myšlení, grafomotorika      

• zrakové vnímání ( zraková diferenciace, analýza, 
syntéza, paměť) 

• prostorová, pravolevá orientace, orientace v čase 
• početní představy 

Jednotlivé funkce se vzájemně ovlivňují, rozvoj jedné 
oblasti často podmiňuje rozvoj oblastí dalších. 
Program Skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce 
má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a 
navazují na sebe – doba trvání 45 minut. 
Ve skupině je zařazeno 6 – 8 dětí, s dítětem je vždy 
přítomen jeden z rodičů. Rodiče jsou v každé lekci 
seznámeni s cílem a významem prováděné činnosti. 
Získávají náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky 
toho, co a jak s dítětem dělat doma, jak rozvíjet potřebné 
schopnosti. Deset hodin ve skupině by bylo pro rozvoj 
schopností dítěte nedostatečné. 
Obnova Certifikátu pro práci ve Skupinách pro naši 
MŠ proběhla v únoru  2014 . 
 Podařilo se nám využít úhradu školného i materiálů  
ESF – strukturální fondy EU – v  ceně 7000,- Kč. Tyto 
pro školu  v rámci vzdělávání ušetřené peníze můžeme  
využít na další vzdělávání  a rozvoj :-). 
   Připravenost do školy konzultujeme s rodiči 
školáků, podkladem jsou výsledky B. Sindelarové.Dílčí 
nerovnoměrnosti ve vývoji  vyrovnáváme  
doporučenými činnostmi společně  s rodiči. 
 



 
INFORMACE ZE  STAVBY …  
letos probíhá potřebná výměna oken  
a zateplování budovy… 
 
Naše škola v letošním roce změní zásadně svou tvář.  
Od zahájení stavebních prací dne 20.1.2014 máme 
vyměněna všechna okna, dveře, práce pokračují izolací 
zdiva, zateplováním budovy. Postup prací pro vás 
monitorujeme písmem i fotodokumentací na : 
http://www.2msvelkeopatovice.cz/index.php/fotogalerie/346-
2013-vymena-oken-4 
 

 
Také zde děkujeme za velkou vstřícnost  
a pomoc rodin naší škole. Stále nám jde  
o stejnou věc, rozvoj školy – zázemí pro naše děti. 
 

A JAK SE DAŘÍ NAŠIM 
FLÉTNI ČKÁM ? 

� Je zapsáno 10 předškoláků  
� Scházíme se každé úterý 
� Správně dýcháme 
� Seznámili jsme se s držením 

nástroje,  notou H Honzíkem,  
        A Adélkou, G Gustíkem, 
� Doma následně procvičujeme písně, 
říkadla, notičky... 

 
ZVEME   VÁS   NA … 
Vystoupení v kartografickém centru: 
 
  … v sobotu 11.4.2014 v 10.hodin, vystoupí děti  
z Borůvkové třídy na Jarních trzích v MKC. Přijďte  se 
podívat :-)  

                                         



Novinka – tužka... 
 
� SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY SE 

MUSÍ NAUČIT 
� ZÁKLADEM JE ŠPETKOVITÝ 

ÚCHOP 
� POMÁHÁ TROJHRANNÝ 

PROGRAM 
 

                                 

     
 
 

Rychlejší cesta ke správnému           
špetkovitému úchopu tužky: 
 http://www.jammi.cz/ Správné držení 
tužky je VÝZNAMNÉ, věnujeme se mu  
ve třídách, také na našem  
webu najdete informace v rubrice Co nás 
zajímá – Držení tužky. 

 

B l a h o p ř á n í . . .  
                   
                                          

P. učitelce Věře Kaderkové ke krásnému 
životnímu a pracovnímu jubileu, která 
oslaví v tomto roce – přejeme hodně 
zdraví, radosti a štěstí a hodně   úspěchů 
 v práci s dětmi. 

                              
 
 
 
�  Z HISTORIE NAŠEHO 

VITAMÍNKU…  
 
… první číslo vyšlo v roce 2000, tenkrát ještě ve 
strojopisu! Cílem našeho snažení je zvýšení 
informovanosti rodičů o dění ve škole, novinkách, 



poskytování poradenství z oblasti pedagogiky, 
psychologie, logopedie, společné sdílení událostí,  
obsahem je také  část věnovaná pro děti. 
Obsahovalo rubriky – Co nás čeká, Zveme Vás, popisy 
činností a událostí ve třídách – vítání jara, Pajdulák je 
Michal, Tetiny v lese, informace o provozu, MŠPZ, 
Recepty pomazánek, připravujeme, omalovánky, 
pranostiky, perličky, verše... 
  U prvního čísla stála sl.uč. Najerová, (p. Ševčíková)  
a sl.uč. Dobešová (dnes p. Trmačová). V redakci  
pracovala  také p. uč. Kudová, v 8. ročníku přispěla 
svou prací  sl. uč. Bednaříková (Pudíková). Od prvního 
ročníku do dnešních dnů provází Vitamínkem p. ř. 
Langerová. Již  2. ročník  dostal novou grafiku a byl 
zpracováván na počítači, doplňován byl výtvarnými 
pracemi dětí. Webová verze je zachycena až od roku 
2007 do dnešních dnů. Ve školním archivu máme 
všechna čísla od prvního ročníku,  zde je vidět  stálá 
snaha o zvyšování kvality, markantní vývoj. Korektury 
a foto  pomáhá zajišťovat p. Jakubcová. Děkujeme 
všem, kteří v redakci pracovali a  přispěli  k rozvoji 
školního časopisu. 
 Cenné jsou pro nás zpětné vazby: 
….Samotný nápad vydávat časopis již v mateřské škole je 
výborný. V každém čísle si ráda počtu, seznámím se s děním ve 
školce, přečtu si zajímavé články, velice často používám 
kalendář k připomenutí akcí a Terezka si hned vezme na starost 
vaše omalovánky nebo různé úkoly. 
   Přivítáme další náměty, postřehy – můžete je vhodit do 
boxu na okně spodní terasy. Děkujeme! 
 
Za redakci: Martina Ševčíková, Blanka Langerová      

     
     Přejeme krásné  prožití jarních dní, veselé Velikonoce. 
 
 

                     


