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Ročník: XVII. 

Školní rok: 2017/2018 

Číslo: 4. 

Červen 2018 

  

 

 

Závěr školního roku je tady a s ním 

i poslední číslo letošního XVII. ročníku 

Vitamínku, školního časopisu  ovocných tříd. 

Věříme, že nám byl dobrým průvodcem školním 

rokem v naší škole. Přinášel nám nové nápady, 

informace, zajímavosti, hry verše i zábavu. 

 

                         
 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci  

a přejeme všem krásné letní dny 

                               Vaše MŠ.                                                        

        

                               
                   Za redakci:    Markéta Bártová  

                                                     Simona Jakubcová  

                                                     Blanka Langerová 

 

 

 



 

 

          ČERVEN 

Školní oslavy MDD... 
 

31.5.18 čt     Koníci René a Monika na školní   

                 zahradě 

  1.6.18 pá    Karnevalový průvod městem  9,30  

                 z MŠ 

  6.6.18 st    Kino bijásek  

  7.6. 18 čt       Sportujeme se  ZŠ – miniolympiáda                       

 8.6. 18 pá    Na návštěvě městské policie 

12.6.18 út     Plavání mladší a střední děti  

                 Jablíčka a Jahůdky 

12.6.18 út     Rozloučení s předškoláky - školní  

                 zahrada - 14,45  

14.6.18 čt     Přespím v MŠ … předškoláci 

18.6. -22.6.   Přejeme“ prázdninovým“ dětem,  

19.6.18 út     U hasičů  

21.6.18 čt     Divadlo Špílberg  Brno –  

                 Kocourek Modroočko - 40 Kč 

21.6.18 čt     První letní den -  vodní svět –               

28.6.18 čt     Pohádkový den v  MŠ –  

                        Budulínek                                     

29.6.18 pá    Slavnostní zakončení školního  

                 roku.                  

 

 

 

 
Z naší školní kuchyně 
 

Recept na 20 ks: 

MUFFINY S ČERVENOU ŘEPOU 

Suroviny:                     Krém:  

. 350g červené řepy         . 250g měkký tvaroh 

. 180ml oleje a 3 vejce     . 125ml smetany  

. 30g kakaa                  . 70g cukru  

. 130ml kefíru               . 1 vanilkový cukr 

. 250g hladké mouky        . 200g mascarpone  

. ½ lžičky soli 

. 180g cukru 

. 1 kypřící prášek 

  PŘÍPRAVA: 

   Červenou řepu uvaříme ve slupce doměkka, necháme 

vychladnout, oloupeme a nastrouháme (barví). Přidáme olej, 

vejce a kefír a rozšleháme. V jiné míse smícháme hladkou 

mouku, prášek do pečiva, cukr, kakao a špetku soli. Suché 

ingredience postupně vmícháme do směsi, až vznikne hustší, 

ale stále tekuté těsto.  

   Do plechu na muffiny připravíme papírové košíčky a 

plníme těstem do 2/3. Pečeme 15-20 minut v troubě 

předehřáté na 180 stupňů.  

   Muffiny hned po upečení vyndáme z formy a necháme 

zchladnout. Ozdobíme vyšlehaným krémem.  

 

 



 

 

   
 

 1.6. Karnevalový průvod městem – děti si 

vezmou z domu masky, v MŠ se oblečeme a 

projdeme průvodem město, v případě příznivého 

počasí vyjdeme v 9.30, v MŠ je zajištěn program. 

 

 14.6. Přespím v MŠ – určeno pro děti, které 

odcházejí z naší MŠ do ZŠ – program: stopovaná, 

opékání na školní zahradě, stezka odvahy...  

 

 Vodní den – máme koupené vodní cesty, děti si na 

školní zahradě užijí hru s vodou. 

 

   
 

 

Naše 2. MŠ bude v provozu v našich prostorách od 6.8. 

do 24. 8. 2018.   

Od 1.7.  do 20. 7. 2018 bude provoz zajištěn  

v 1. MŠ na ulici  Dlouhá. 

Informace o prázdninovém provozu tříd budou pro 

přihlášené děti včas zveřejněny. Platby (školného  

a stravného) budou vybírány hotovostně na obou MŠ.  

Kontakt na 1. MŠ 516 477 441.  

 

 

 

 

 
 

Blahopřejeme p. učitelce Lence Trmačové  

k pracovnímu výročí dvaceti letům práce v naší 

MŠ. Děkujeme  za vykonanou práci a přejeme jí 

hodně zdraví, štěstí a radosti ! 

 

 

 za MŠ Blanka Langerová 

 
 
 

 

  

získává  
           

COOP Boskovice – rozloučení s předškoláky 
 

Poděkování patří  všem vstřícným  

rodinám, které nás v průběhu roku 
podporovaly. 

 

 
 



 

 

Srdečně Vás zveme na  

 

 

 
KDY: V úterý, 12. 6. 2018, ve 14,45  

 

KDE: Na zahradě naší mateřské školy  
(v případě deště ve stejný čas v Jablíčkové třídě) 

 

 Předškoláci připravují krátký program 

 Co už umí? Uvidíme... 

Milí předškoláci, přejeme Vám všem mnoho 

úspěchů v základní škole, hodné paní učitelky 

a príma kamarády. Věříme, že budete na 

chvilky  prožité v naší mateřské škole 

vzpomínat s radostí. 
 

 

 

 
 

 

 

 

„Těším se na novou paní učitelku, do tělocvičny a na 

družinu.“                                   Matěj 

„Těším se, že budu sedět v lavici s Kubíčkem, na 

družinu – budeme tam hrát kulečník a dívat se na 

Déčko.“                                    Adámek 

 „Naučím se číst a psát, těším se na nové kamarády 

 a na výtvarku.“                           Sandruška 

„Těším se na nového pana učitele, na čtení a počítání, 

v družině budeme hrát fotbal a jezdit na 

koloběžkách.“                              Kubíček  

  

 

Deštivé počasí bylo příjemné pro přírodu, ve školce jsme  

však vyhlíželi den bez deště. Ten třetí termín se konečně 

vydařil.  Den byl jako malovaný - na výlet přímo připravený 

- ani teplo, ani zima. Měli jsme pohodlné cestování. Všichni 

jsme byli vybaveni bezpečnostními vestičkami (byly 

zajištěny zdarma od BESIP Brno). Cesta nám nabízela 

možnost pozorování nádherné přírody a krajiny, dopravy, 

zvířat,  architektury... Vybavení v batůžcích – dětem 

vyhovovalo a bylo v dostatečné nabídce – včetně ovoce, 

zeleniny. Z MŠ byla připravena svačinka včetně pitného  



 

režimu a ovoce. V Dino parku se dětem nejvíce líbilo 4 D 

kino Dina Mina a Nino dino, dinosauři - zvlášť ti malí a 

velcí, Dino hřiště, prolézačky, herní prvky, lanovka nad 

hlavami,  archeologické vykopávky v pískovišti  a také to, 

jak se dinosaurus nadechoval a vydechoval... V MŠ  nás 

čekal připravený oběd z konvektomatu. 

Byl to pro nás krásný  školní výlet. Děkujeme! 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pojďme si vytvořit pestré jarní květiny   Přineste 

nám je do své třídy, uděláme si krásnou výstavu . 

Fantazii se meze nekladou... 

 

 

 

 



  

Vyluštěné a vymalované vhoďte do boxu 
do 23.6.2018. 

 


