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   Milí čtenáři Vitamínku, vítáme Vás  
 u prosincového čísla a přejeme klidný 

          a příjemný adventní čas.

                       
V závěru roku děkujeme zřizovateli městu

Velké Opatovice, všem rodičům, přátelům za
podporu činnosti naší mateřké školy.

 Poděkování za svědomitou práci patří také
všem zaměstnancům. 

Chceme nám všem popřát:

HEZKÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
AŤ MÁME ČAS NA POHÁDKY.

AŤ SE NA NÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE,
AŤ NÁS LÁSKA STÁLE HŘEJE.

AŤ NÁS ÚSPĚCH PROVÁZÍ 
A ZDRAVÍ MÁME I V ROCE,

KTERÝ PŘICHÁZÍ.

                         PF 2019 



5.12. st Mikulášská nadílka COOP

Připravujeme se na Vánoce…
zdobíme vánoční stromečky, chystáme třídy

11.12. út Vánočníček Oříšci – 14.45
12.12. st  Vánočníček Jahůdky a Jablíčka

19.12. st Malujeme Vánoce – A. Dudek
Vánoční setkání s dětmi z 1.tříd v MŠ

20.12. čt Vánoční koledování – ZUŠ

21.12.pá  Tři doktoři – divadlo

Od soboty 22.12.2018 do 2.1. 2019 bude MŠ
uzavřena.

    Těšíme se na Vás ve čtvrtek 3.1.2019. 

     

Adventní věnec a jeho symbolika...

Dříve se používal věnec slaměný a vůbec se nezdobil. 
Dnes by měl mít na sobě jehličí, které symbolizuje 
zdraví, život a odhání bodlinkami zlé a nepříjemné. 
Počet svíc, které mají být řazeny vždy do čtverce je  čtyři
(jako 4 roční období a čtyři světové strany). Zásadní je 
také barva -  fialová - barva duchovní. Svíčky se zapalují 
vždy proti směru hodinových ručiček. První svíčka 
zapálená první adventní neděli - symbolizuje naději, 
druhá mír, třetí přátelství a poslední svíčka je svíce 
lásky. V dnešních aranžmá svící v řadě se pak jedná       
o vánoční svícny. 

                                              

Co si přejí naše děti  pod vánoční stromeček ???

... Požárníka Sama...    ...tanky na ovládání...

...panenku a kočárek... ...auto hot twins...

...tašku s pejskem a šatičky...



  

    3.1.19 čt  Vítáme v novém roce  

    7.1.19. po  Návštěva betléma
    9.1.19 st   Veselá středa - 15.00 
                    
  15.1.19 út   Zdravá pětka – 2. díl
  interaktivního  pořadu o zdravé výživě 
                   
 16.1.19 st  Předškoláček  ZŠ  -15,30                  

                                  

  23.1.19 st  Divadlo – O třech prasátkách

  29.1.19 út  Návštěva školní družiny

V lednu začnou Skupiny (pravidelná setkávání
rodičů s dětmi u přípravy dětí na vstup do 
základní školy). 

Dávají nám mimo jiné také možnost zjištění 
potřeb dítěte i náměty pro práci s dětmi. Na 
děti s rodiči se těší p. uč. Kopecká   a  p. uč. 
Kaderková.

  
Navazujeme na  předchozí milá vystoupení.  
Ilustrátor s dětmi kreslí na keramické tabuli 
postupně celý předvánoční čas. Od první adventní
neděle přes příchod Mikuláše, 
až po Štědrý den. Pořad je doplněn hrami, při 
nichž si děti užijí radost nejen z kreslení.
Během vystoupení se buduje vztah k tradicím, 
posiluje se láska k rodině. Je navozována 
atmosféra přicházejících Vánoc. V oblasti 
jazykové se u dětí posilují pojmy: vánoce, dárky, 
dekorace, překvapení, rodina a  přátelé
Po skončení programu proběhne autogramiáda – 
podpisy do knih s ilustracemi A. Dudka. Doneste 
si také vlastní knihy – podpis zajistíme.



 

  Pozdravit je základ slušnosti:

 Zásadně nepodáváme ruku vsedě, přes stůl 
ani do kříže.

 Nepodáváme ruku zašpiněnou při práci, 
ruku v sádře ani v rukavici. Když se nám 
ruka potí, nenápadně si ji utřeme v kapse do
kapesníku.

 Nepodáváme ruku jako „leklou rybu“ ani 
rukou druhého nekonečně dlouho 
netřeseme.

 Nepříjemný může být silný „stisk 
gladiátora“ i familiární poplácávání

 po ramenou.  

Také v MŠ je jedním z našich cílů – učit děti 
základům společenského chování – umět 
pozdravit, poprosit a poděkovat. Těší nás, 
když vidíme, že také naši rodiče je učí to samé.
       

Dobrý recept z naší školní kuchyně:

Ovesné sušenky

                      Co budeme potřebovat?

1 hrnek hladké mouky
1 hrnek ovesných vloček
1/2 hrnku třtinového cukru

hrst rozinek a sekaných ořechů
50g hořké čokolády
1 vejce
1 lžička sody
125g rozpuštěného másla
                     Jak na to?
Čokoládu nastrouháme a smícháme s ostatními 
surovinami. Ze vzniklého těsta tvoříme malé kuličky, 
které pečeme při 150 stupních C asi 15 -20 minut.
 
 Obměna: Do kuliček můžeme udělat vařečkou důlek 
a naplnit zavařeninou a pak teprve dát péct.

                     Ať chutnají! 



 

● vánoční stromeček je připravený 
u vchodu do naší školy

● stačí donést si drobnou ozdobu
a pověsit ji na stromeček...

                    TĚŠENÍ

                   Těšíme se na Vánoce,
                   nejkrásnější svátky v roce.
                   Už už aby tady byly,
                   aby se nám nezpozdily.

                VÁNOČNÍ  STROMEČEK

            Vánoční stromeček zavoněl 
             v pokoji, maminka u stolu jablíčko   
             rozkrojí.  A když je rozkrojí, uvidí   
             hvězdičku, co byla schovaná 
             v červeném jablíčku.
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