
 

 Opět se rok sešel s rokem a nás čeká čas vánoční  

                pohody provoněný cukrovím, plný radosti. Věříme, že  

                si všichni vánoční svátky užijeme, načerpáme nových   

                sil a budeme se těšit na vzájemné setkání opět  

                v novém roce. 

                       2. MŠ    

 VELKÉ OPATOVICE    

    
  

   
         

                                                                                     
                       

Ať další rok je velký sen 

a neuplyne jediný den, 

kdyby se něco krásného nestalo,  

co by vás dokonale dostalo. 

PF 2017   

                                 Prosinec 2016                                                                                               Blanka Langerová  

               Ročník: XV.                                                                                                                                            2.MŠ 
Školní rok: 2016/17                                                                    Za redakci: Eva Sťahelová              
        Číslo: 2.                                                                                                     Markéta Bártová  

  
  

    

  



 

                                                                                                                 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     NÁŠ  KALEDNÁŘ – LEDEN 2017 
 

NÁŠ  KALEDNÁŘ – PROSINEC 2016 

  

 5.12.16 po  - Mikulášská nadílka - COOP                 

 6.12.16  út - Flétna                                          

 5. - 6. 12.16 st  - Logopedie – přihlášené děti 

 7.12.16 po - Připravujeme se na Vánoce...                                   

                     Zdobíme vánoční stromečky 

13.12.15 út - Vybíráme úplatu (školné) 

15.12.16 čt -  Vánoční koledování - ZUŠ 

16.12.16 pá - Vánoční setkání s dětmi  z 1. tříd v 

MŠ 

20.12.16 út - Vánočníček  Oříšci 

20.12.16 út - Vánočníček  Borůvky 

21.12.16 st  -  Vánočníček   Jahůdky 

21.12.16 st  -  Vánočníček Jablíčka 

22.12.16 čt -  Gulliverovy cesty - divadelní 

představení 

 
       Od pátku 23.12.2016 do 2.1.2017 bude MŠ uzavřena. 
             Těšíme se na vás v úterý 3.1.2017. 
          Přejeme našim dětem a rodinám krásné   
                              Vánoce. PF 2017 

  
     3.1.17 út        VÍTÁME VÁS V  ROCE 2017 

         5.1.17 čt         Na návštěvě betléma  

       10.1.17 út         Flétna - dále -  úterý    

       11.1.17 st         Veselá středa - 15.00 

       11.1.17 st         Tři čuníci - divadlo MŠ 

       12.1.17 čt         Vybíráme úplatu za leden 2017  

                             - hotovostní           

       17.1.17 út         Předškoláček - ZŠ 

       18.1.17 st         Ve školní družině - starší děti   

       19.1.17 čt          Logopedie - dále -  čtvrtek  

       26.1.16 čt          Včelka letí  - setkání se včelaři v MŠ  
                                        
             Dobré informace:  

              Zápis do ZŠ Velké Opatovice - proběhne v dubnu 2017. 

              Zápis do MŠ proběhne v květnu 2017.  

              Skupiny: pro děti z Oříšků a Jahůdek  povede p.uč. Kopecká                                                      

                              pro děti z Jablíček a Borůvek povede p.uč. Ševčíková                           

             Rodiče ve Skupinách obdrží kalendář termínů. 

             Těšíme se na masopust 28.2.2017 - přijede  oblíbený klaun Hubert 

             Jarní prázdniny budou:  od 13.3.- 17.3.2017  

             Předběžný provoz o hlavních prázdninách: 

             2. MŠ - 10.7. - 28.7.2017, 1. MŠ - srpen - 7.8. - 25.8.2017 

 

       Opět chceme věnovat volné    

       chvíle v novém roce mandalám.  

       Pokud donesete svoji mandalu,            

       rádi si ji vystavíme na terase  

                          

                          



 

 

 

Jeden z vánočních symbolů, který patří k Vánocům, je 

Betlém.  

   Betlém je místo, kde přišel na svět Ježíš – Bůh, Člověk, 

který měl stanout v čele harmonického království, jehož základem 

měly být láska, pravda a spravedlnost.  

  Tradice stavění Betlémů je velmi stará, starší než zdobení 

stromečku. 

Vytvářely se scenérie, které znázorňovaly prostředí, v němž se 

Ježíšek narodil. Z materiálů se nejčastěji používal papír, dřevo, 

těsto, kukuřičné šustí, vosk, sádra nebo keramická hlína.  

   I v různých krajích, existovaly různé Betlémy. U nás jsou 

nejznámější Betlémy z Příbramska, Orlických hor a Podkrkonoší. 

Dříve se stavěly zejména v kostelech, ale v době osvícenské se 

ujaly mezi prostým lidem na vensicích a ve městech. V mnoha 

místech se stavěly tzv. živé Betlémy, v nichž namísto vyrobených 

lidských  a zvířecích figurek vysupovali živí lidé a zvířata.  

   Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem, Panna Marie, sv. 

Josef, osel a vůl. Obklopeni byli pak pastýři, ovečkami, třemi králi.  

   Zakladatelem Betlému je František z Assisi. V roce 1223 při 

oslavě narození Krista postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a 

lidmi. Vytvořil tak tradici, která se rozšířila do celého 

křesťanského světa.  

Předobrazem Betlémů byly gotické skříňové obrazy s námětem 

narození Ježíše. Nejdříve asi v první polovině 16. století se začaly 

objevovat v kostelech.  

V domácnostech šlechty a měšťanstva v 18. století až nakonec 

pronikly i mezi prostý lid.  

…Aneb trochu mlsání 

DOMÁCÍ NUTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tak jako každý rok, tak i letos v naší školce u 

vchodu čeká vánoční stromeček. Stačí donést si 

drobnou ozdobu a pověsit ji na stromeček. 

Bude jistě krásný, tak jako loni.  

 

 

 

 

 

 

Přání našich dětí  
Ach milý Ježíšku, hodná/ý jsem, to víš,  

na srdci mám velké přání, tak si honem piš:  

Dárečky, které si přály naše děti, byly následující. 

Některé jsou opravdu zajímavé. 

Jablíčková třída               

. auto (fáro), traktor s vláčkem 

. mořská panna 

. domeček                                    

. patrová postel pro miminko  

. růžové šaty 

. veliký diamant  

. puška s náboji  

Borůvková třída 

. kuš s šípy 

. ponorkové a policejní lego 

. svítící a zpívající Elzu s malým  

 Olafem 

. žraloka 

. pavouka s pavučinou              

. panenku Bellu 

. nákladní auto – popeláře  

  



 

Jahůdková třída 

. ježka, velkého ježka 

. šlapacího robota 

. modrý traktor 

. kladívko 

. pistoli a dalekohled 

. auto, autodráhu  

. buldozer  

Oříšková třída  

. plyšového pejska 

. Bugginu, která jezdí ve sněhu a ve vodě  

. konvičku a kuchyňku 

. medvěda 

. stan 

. tablet               

. lampičku  

. auto  

. robota, robota pejska  

. lego – zimní poušť  

. koníka 

 

 

Bavíme se s Vitamínkem  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


