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NÁŠ KALENDÁŘ – BŘEZEN 2021 

10.3.21 st Kniha má svátek 

  vybíráme školné za březen – hotovostní platba 

19.3.21 pá Jarní – květinkový den 

22.3.21 po Den vody – návštěva vodárny 

26.3.21 pá Přejeme svým učitelům k svátku 

28.3.21 ne Změna času – letní čas 2=3 

Barevný týden: 

29.3.21 po Modré pondělí 

30.3.21 út Žluté úterý 

    31.3.21 st     Červená středa 

Také naše školní kuchyně připraví barevná jídla       

Rádi provozujeme konvektomat ve školní kuchyni, 

je prima, že ho máme, pomáhá, zvyšuje kvalitu podávané stravy. 

 

Předběžný prázdninový provoz plánujeme: 

2. MŠ – od 1.7.-16.7.2021 – Ed.Ušela 

1.MŠ – od 2.8.-20.8.2021 

 

Na terase i webu je zveřejněna Výroční zpráva za rok 2020. 

 

6.5.21 čt – plánujeme ZÁPIS do MŠ – přiveďte k nám nové kamarády!  

 Je předpoklad, že bude probíhat distanční formou. Žádosti (na webu MŠ) mohou zákonní 

zástupci doručit do datové schránky školy-vckmv83, poštou, osobním podáním, e-mailem 

s el. podpisem zákonného zástupce. Přílohou bude prostá kopie rodného listu a potvrzení     

o očkování – lze doručit e-mailem od dětského lékaře. Informace budou včas zveřejněny. 

 

 



2. MŠ  

VELKÉ OPATOVICE 

 

2. MŠ Velké Opatovice – Vitamínek, březen 2020 
 

3 
 

PŘEDŠKOLÁCI 2021 -2022… 

Místo tradičních Skupinek – setkávání dětí, rodičů a učitelů v MŠ k přípravě pro 

vstup do ZŠ využijeme materiálů pro distanční vzdělávání. Toto se rozběhlo 

v celé ČR od 1.3.2021 s uzavřením provozu všech MŠ. Dětem také zasíláme 

podle individuální potřeby další úkoly. Konzultujeme průběh i výsledky. 

• Velká pomoc a dobrý předpoklad psaní a kreslení nejen v ZŠ je správné držení 

tužky (pastelky) 

• Stres v rukou, nesprávné držení tužky, neuvolněné ruce, znamená stres pro mozek! 

Zhoršuje práci, soustředění, vede k únavě… 

Náš tip: 

• PRŮPRAVOU JE „SOLENÍ“ „CUKROVÁNÍ“ = ŠPETKA 

• Čím menší dítě – tím větší plocha 

• Čím menší dítě – tím „širší“ tužka 

• Výborné je využití TROJHRANNÉHO PORGRAMU (KAŽDÁ STRANA MÁ 

MÍSTO NA JEDEN PRSTÍK – PALEC – UKAZOVÁČEK, PORSTŘEDNÍČEK) 

• VÍCE POVÍ KAŽDÁ p. uč. NAŠÍ MŠ 

 

Děkujeme, že nám pomáháte naučit děti správně držet tužku, pastelku! 

 

Přinášíme kalendář připravovaných lekcí. Budou rozesílány e-mailem, 

v případě tištěné verzi. 

Lekce Rozesílání úkolů: 

pondělky 

Odevzdání případných 

úkolů do MŠ: pátky  

1. lekce 1.3.2021 5.3.2021 

2. lekce 8.3.2021 12.3.2021 

3. lekce 15.3.2021 19.3.2021 

4. lekce 22.3.2021 26.3.2021 

5. lekce 29.3.2021 9.4.2021 

6. lekce 12.4.2021 16.4.2021 

7. lekce 19.4.2021 23.4.2021 

8. lekce 26.4.2021 30.4.2021 

9. lekce 3.5.2021 7.5.2021 

10. lekce - závěr 10.5.2021 14.5.2021 

 

Zápis do základní školy je plánován na polovinu dubna. Proběhne distanční 

formou. K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Odklady 

školní docházky je nutno doložit dvěma vyjádřeními – dětského lékaře a 

pedagogicko psychologické poradny – školského poradenského zařízení je 

možné doložit dodatečně v termínu do 31.5.2021.  
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NAŠE TVOŘENÍ 
 

Děti přivítaly zimu tvořením sněhuláků, kterými vyzdobily naše terasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý leden jsme věnovali mandalám.  

 

A co jsou to mandaly? 

Mandaly jsou opakující se obrazce a práce s nimi 

přináší zklidnění. Často se používají jako relaxační 

pomůcka. Mandaly můžou být různé – buď jako 

omalovánka na papíře, nebo lze využít různých 

materiálů dle fantazie. Naše děti pro tvorbu mandal 

využily přírodní i recyklovatelný materiál … 
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ZIMNÍ RADOVÁNKY 

 

Letošní zima nám přála bohatou nadílku sněhu. Děti se do sytosti vydováděly na 

školní zahradě. Využívaly se boby, snowboardy a lopaty, stavěli se sněhuláci, 

uklízel sníh, nebo se jen tak válelo 

ve sněhu. 
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MASOPUSTNÍ KARNEVAL 

Krásně vyzdobené třídy, veselá hudba, masopustní 

koblížky a vlastní program – to byl letošní karneval.  

Do vytváření masek se zapojily děti i paní učitelky, 

a tak se z Oříškové třídy stali vodníci, z Jahůdkové 

indiáni a z Jablíčkové hudebníci.  

 

 

Takové zábavné dopoledne se neobejde bez soutěží-kde vyhrávají všichni, her a 

následné diskotéky. Děti se procvičily v házení papírových koulí do šaška, nosily 

kuličky na lžíci a namotávaly na tužku bonbony přivázané k provázku.  

Jako odměnu za splněné úkoly dostaly karnevalové pexeso. Karneval jsme si všichni 

moc užili a už teď se těšíme na další! Ten bude k MDD s maskami z domova       
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HRAJEME DIVADLO – TENTOKRÁT O TŘECH ČUNÍCÍCH 

V únoru se uskutečnilo už tradiční maňáskové divadlo v podání paních učitelek 

z jednotlivých tříd. Děti zhlédly pohádku O Třech prasátkách, poté si ji zkusily zahrát 

samy a protože jsou moc šikovné, tak všechno dobře dopadlo a prasátka vlka 

odehnala. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CO DALŠÍHO JSME JEŠTĚ PROŽILI? 

• Balónkový den – nafoukli jsme si balonky a užili 

jsme si spoustu legrace. 

• Ponožkový den – do školky jsme přišli v co 

nejveselejších a nejbarevnějších ponožkách- 100% 

veselých ponožek měly Jahůdky        

Dětem se pohádka líbila tak moc, 

že si ji následně i samy nakreslily. 
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JARNÍ ŘÍKANKY… 

 

Sluníčko už svítí      Jarní květiny 

Na obloze ani mráček,    Na naší zahrádce sněženka bílá 

venku pláče sněhuláček.    do svojí sukénky sníh sobě sbírá. 

Sluníčko už svítí,     Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou 

roste první kvítí.     poprosí o barvu zářivé sluníčko. 

Co se to tu stalo?     Bledule, podběl, maličké fialky 

Blíží se k nám jaro!     vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… A PRANOSTIKY 

 

• Březen – za kamna vlezem. 

 

• Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

 

• V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato. 

 

• Bouřka v březnu klade na dobrý rok. 

 

• Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. 

• Přejeme krásné jaro, hodně 

zdraví a štěstí. 
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OMALOVÁNKY PRO ŠIKOVNÉ DĚTI 

   


