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                                  Květen 2012

                                                                   
                                                        

 Květen 2012:

 9. 5.  Plavání - mladší děti
 9. 5.  Solná jeskyně - Jablíčka
10.5.  Solná jeskyně - Borůvky
11.5.  Tetiny Brno u nás v MŠ - 40 Kč
15.5.  Školní výlet - 
         Sloupsko - Šošůvské  jeskyně 
16.5. Vybíráme úplatu - školné za květen
17.5. Na návštěvě v knihovně -  SD 
22.5. Solná jeskyně - Jahůdky
23.5. Solná jeskyně - Oříšci
23.5. Pohádkový les - ZŠ
23.5. Veselá středa
24.5. Fotografování tříd – od 9 h, 40 Kč
Oslavy MDD
28.5. Skákací hrad u naší MŠ
30.5. Karnevalový rej



Červen 2012:

 1.6. Jízda na koních - areál MŠ - 
zdarma, přijede k nám malý koník Alpik 
a velká Monika - vstupné suché pečivo
 5.6. Bublinkový den 
 6.6. Plavání - mladší a střední děti
 Děti z Jablíčkové třídy.        
12.6. Zahradní slavnost, školní zahrada 
od 14, 30 h.
13.6. Vybíráme úplatu za červen  
13.6. Na návštěvě u hasičů
14.6. - 15.6. Přespím v MŠ -
 předškoláci, všechny třídy
20.6. Plavání - mladší a střední děti 
(Oříšci)
21.6. Na návštěvě knihovny -
mladší a střední děti z celé MŠ
21.6. Na stopovanou – s dětmi a rodiči, 
17 h.
29.6. O Smolíčkovi – divadlo na 
schodech – zdarma
      Slavnostní zakončení školního roku

     STŘÍPKY… 

•  Tablo předškoláků bude umístěno 
         v Linii u p. Nárožného.

•  Srdečně zveme rodiny, přátele 
a známé na Zahradní slavnost.
 

• Také letos si odnášejí naši 
předškoláci vlastní Knihu 
předškoláka (soubor výtvarných 
prací z posledního roku v MŠ – na 
téma … To jsem já, To je moje  
rodina, Můj kamarád, Co bych si  
přál, kdybych měl jedno přání…)

• Do ZŠ letos odchází 20 dětí.

• Od května bude ve třídách probíhat 
praxe z pedagogických škol 
Litomyšl, Olomouc, Boskovice.

• Velikonočního zdobení se 
zúčastnilo 40 dětí s rodinami 



•  U zubního lékaře dostalo 
doporučení k ošetření 8 dětí naší 
školy.

•  Jahůdky již mají nové šatní skříně, 
nyní je vyměníme u Jablíček.

•  Borůvková třída čeká na dodání 
nových stolů a židlí.

• Máme zaměřeny nové dveře 
       u Jablíček.

• Novou povrchovou úpravu mají
boční strany vstupního schodiště.

• Chystáme nabídku fotografií ze  
školního fotoaparátu.

• Na školní zahradě probíhá údržba 
a odstranění nevyhovujících herních  
prvků.

  

 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

    1. MŠ – 9. – 27. 7.2012
    2. MŠ – 6. – 24. 8.2012 

 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

    3. 9. 2012. Děti i paní učitelky 
pokračují po prázdninovém odpočinku 
v práci ve svých třídách. 

       PODĚKOVÁNÍ... 
 
V závěru školního roku děkujeme všem 
rodičům, přátelům i sponzorům školy 
za spolupráci a podporu.
 Za letošní tvorbu našich webových 
stránek děkujeme p. Aleši Smékalovi,
za vedení tanečků p. Hrdličkové.
Titul Kamarád naší MŠ za školní rok 2011 
- 2012 bude předán na Zahradní slavnosti. 
  



 CO NÁS  ZAJÍMÁ? 

OSLAVY MDD V MŠ:

28.5. po – Skákací hrad u naší školy – 
dětem k svátku – vyroste tradičně u naší 
MŠ na celý den – do 15, 15 hod.

30.5. st – Karnevalový rej – děti se rády 
předvedou v maskách z domova, půjdeme 
průvodem –  kolem železářství,  prodejny 
drogerie, zpět kolem papírnictví, na školní 
zahradu,  kde  se  bude  konat  karnevalová 
diskotéka.

 1.6. pátek – Koníci na školní zahradě 
Vstupné pro děti – suché pečivo – sběr 
bude probíhat od 21. 5. 2012 – pečivo 
bude pro koně Farmy CH.

 ŠKOLNÍ VÝLET

 15. 5. út – tentokráte do Sloupsko – 
Šošůvských jeskyní, odjezd z MŠ v 8, 30 

        -  vybíráme zálohu 150 Kč
        -  jídlo vezmeme z domova
        -  jedeme dvěma autobusy

                   
  

                                                   
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…
 
   … DĚTI A OPALOVÁNÍ

  Děti  mají  mnohem  vnímavější  kůži 
k vlivům  slunečního  záření.  Není  u  nich 
vyzrálá  pigmentace  (tvorba  barviva  =  když  se  kůže 
opaluje  a  hnědne,  potřebuje  pigment,  barvivo).  Děti 
mají také tenčí kůži. Proto u dětí dochází k hlubšímu 
průniku slunečního záření do kůže.



  Děti do 1 roku vůbec nevystavovat 
přímému slunci! Děti do 1 roku nemají kůži tak 
silnou jako dospělí a navíc v podkoží nemají takové 
množství pigmentu. Nemají tak vyvinuté potní 
žlázy, proto hrozí přehřátí organismu. 
Děti do 3 let zbytečně slunci 
nevystavujte. 
  Batolata pod 2 roky se mají krýt oděvem 
a nevystavovat polednímu slunci,  děti starší by měli 
být  natřeny  přípravkem  s SPF  10  –  30,  raději 
s fyzikálním filtrem.
 Chraňte dítěti oči čepicí s     kšiltem nebo   
kloboučkem se širokou krempou. Jakmile 
je dítě schopno nosit brýle, má mít tmavé brýle 
(s certifikátem o schopnosti blokovat 99% UV záření 
nebo schopnost UV absorpce až do 400 nm).
  Dejte pozor na odrazy slunce – vodní 
plocha (50 – 80%), písek (25%), tráva 
(8%), omítka (50%).
  Každé spálení kůže sluncem, popř. až 
tvorba puchýřků, je v dětském věku velmi 
špatné, vzhledem k rizikovosti vzniku 
rakoviny kůže v dospělosti. Na místech 
vystavených slunci se také zmnožuje 
množství mateřských znamének. Jejich 
souvislost s výskytem rakoviny kůže je 

známá. Právě mladý jedinec do 18 let 
zatíží své tělo v součtu 80% celoživotní 
dávky slunečního záření.

  

       PŘEDPRÁZDNINOVÉ 
TVOŘENÍ S VITAMÍNKEM …!

     Opět oslovujeme všechny šikovné 
maminky a děti, aby „ozdobili“ svými 
nápady a fantazií terasu v naší školičce, 
a to tentokrát na téma:
 „Motýli a motýlci“ těšíme se na nové 
výrobky…
  

        



Pět největších letních rizik pro 
vaše dítě... 

Léto má téměř každý spojeno 
s představou pohody, slunce 
a dovolených. Je to ale také období, kdy 
rapidně přibývá úrazů, jak u dětí, tak 
i u dospělých. Ročně podle statistik 
nepřežije prázdniny přibližně třicet dětí. 
V létě mají děti více volnosti, často se pohybují 
v méně známém prostředí
 a pozornost rodičů je menší.
  Riziko 1 – nové prostředí
Na dovolené číhají nebezpečí nejen 
venku, ale i např. v hotelovém pokoji – 
elektrické zástrčky, nestabilní nábytek.
  Riziko 2 – voda
U vody hrozí nejen utonutí, ale 
nebezpečné bývají také skoky do vody. 
V tuzemských rybnících jsou děti 
ohroženy také sinicemi, které obsahují 
toxiny. Při koupání se děti nalokají vody, pak 
se mohou objevit nepříjemné alergické reakce, 

vyrážky, ekzémy, bolesti břicha atd. Dbejte 
také na to, aby děti nešly do vody uřícené.
 Riziko 3 – sport
Pozor na pád z výšky, při jízdě na kole 
používat helmu, na kolečkových bruslích 
chrániče loktů, zápěstí a kolen + helmu.
 Riziko 4 – slunce a horko
Dětem hrozí na sluníčku úpal, ale i úžeh. 
Děti nepouštějte na slunce mezi 11 – 15 
hodinou. Ve velkém děti průběžně 
ochlazujte a dbejte na pitný režim, větší 
přísun ovoce a zeleniny. 
  Riziko 5 – paraziti / klíšťata
Klíšťata přenáší boreliózu, klíšťovou 
encefalitidu a další nemoci. Daří se jim 
především ve vysoké trávě, na loukách, ale i na 
okrajích lesů. Než se vydáte na procházku, děti 
důkladně natřete repelentem. Klíště co 
nejdříve odstraňte, riziko přenosu 
nemoci se zvyšuje s dobou přisátí klíštěte.

 Pohodové letní dny přeje za celou MŠ 
i redakci školního časopisu Martina  
Ševčíková a Blanka Langerová.



  VYBARVI SI …

 

        

  


