
 

 

  

 

2. MŠ 

VELKÉ OPATOVICE 
 

 

 
 

 

 

Ročník: XVI. 

Školní rok: 2015/16 

Číslo: 4. 

                                    Červen 2016 

  

Čas nám běží jako voda a my se společně 

setkáváme u posledního vydání školního 

časopisu Vitamínek v letošním školním roce. 

Kromě užitečných informací jsme také 

nezapomněly na tradiční rubriku pro děti 

„Bavíme se s Vitamínkem“. Věříme,          

že s časopisem prožijete příjemnou chvilku. 
 

Rádi bychom Vám všem chtěli poděkovat    

za celoroční přízeň a spolupráci a popřát 

příjemné a klidné letní dny s dostatkem času         

pro načerpání nových sil. Na společné setkání 

se budeme těšit opět v září  
 

Vaše MŠ 
 

 

 

 

Za redakci:  Eva Sťahelová 

   Blanka Langerová 

Simona Jakubcová 

 



 
    

 

 

Kalendář na měsíc ČERVEN 
 

V červnu přejeme dětem k svátku! 

 
1.6.2016   Karnevalový průvod městem 
 

2.6.2016   Překvapení pro děti a bublinkový den 
 

3.6.2016   Koníci René a Monika na zahradě MŠ 
 

8.6.2016   Rozloučení s předškoláky 
 

9.6.2016   Přespím v MŠ – předškoláci 
 

10.6.2016 Náhradní slunný den na projížďku s koníkem 
 

13.6.2016  Plavání – Oříšci a Jahůdky – mladší a střední 

              děti 
 

14.6.2016   Školní výlet do Mor. Krasu –  

              Den s netopýrem – horní patro 
 

15.6.2016   Školní výlet do Mor. Krasu –  

              Den s netopýrem – spodní patro 
 

16.6.2016   Prima VIZUS – preventivní vyšetření zraku 

17.6.2016  Překvapení pro tatínka 
 

20. -26.6.  Přejeme prázdninovým dětem 
 

21.6.2016  První letní den – Den květů 

 

 

Co ještě plánujeme? 
 

 U hasičů – návštěva zbrojnice 

 Polodenní pěší výlet na Hradisko 

 Divadelní představení 

 

30.6.2016 Slavnostní zakončení školního roku 

 
 

 

 

Plánovaný prázdninový provoz: 

 
Naše 2. MŠ bude v provozu v prostorách 1. MŠ 

od pondělí 11. 7. do 17. 7. 2016. 
Dále pak od 3. 8. do 21. 8. 2016 bude provoz zajištěn 

v 1. MŠ. 
 

V tuto dobu již budou naplno probíhat stavební práce. 

Moc se těšíme na zahájení v novém - předpokládané 

ukončení prací 10. 9. 2016  

 

Také tady děkujeme rodinám našich dětí za velkou 

vstřícnost a podporu v tomto úseku. Podařilo se nám 

zvládnout výměnu oken, zateplení budovy. Nyní nám 

tyto provedené práce pomáhají v udržování teploty 

v budově a současně dělají radost, když se každý den    

na opravenou budovu díváme. 

 
 

 



 
 

 
 

Polévka – dýňový krém 
 

Dýni oloupeme, zbavíme semen a nakrájíme                 

na kostičky. Na másle osmažíme cibulku, přidáme 

nastrouhanou mrkev a dýni. Krátce osmažíme a zalijeme 

vodou. Přidáme oloupané a na kostičky nakrájené 

brambory. Polévku osolíme a vaříme do měkka. Potom 

vše rozmixujeme ponorným mixérem, ochutíme             

a nakonec přidáme smetanu. 

 

 

Kuřecí nudličky s čočkou 
 

Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky. V hrnci osmažíme 

cibulku a vložíme nakrájená kuřecí prsa. Osolíme 

(můžeme dát grilovací koření), podlijeme vodou            

a dusíme. Čočku přebereme, propláchneme a vaříme    

do měkka. Uvařenou čočku přidáme ke kuřecímu masu  

a podle potřeby zahustíme a dochutíme. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Den s městskou policií 
 

Na návštěvu do školky k nám přišla městská policie. Děti 

se dozvěděly mnoho zajímavých informací o vybavení    

i o práci, kterou policisté vykonávají. Nechyběly          

ani praktické ukázky – jak se dávají pouta, jak vypadá 

obušek, teleskopická tyč, paralyzér, popřípadě,             

jak správně odchytit toulavého psa. Také informace        

o správném chování. Bezesporu největší úspěch měl 

policejní vůz, který si děti mohly prohlédnout. 

 

 

 

 
 

Na návštěvě u koní 
 

S dětmi jsme se vydali na pěší procházku ke koním. Děti  

si mohly prohlédnout také drobná domácí zvířata.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na rozvoj 

tělesné zdatnosti - zásada/podmínka MŠ podporující 

zdraví 11. Začali jsme s dětmi pravidelně navštěvovat 

tělocvičnu na učilišti. To se stalo velkou výhodou 

v rozvoji tělesné zdatnosti našich dětí. Pohyb                 

v tělocvičně byl výborný zejména v zimním období, kdy 

bylo nepříznivé počasí na pobyt venku. 

 

Dále se nám dařilo ve spolupráci se základní školou. 

Podařilo se nám uskutečnit všechny plánované akce   

pro zdokonalení spolupráce se základní školou. V MŠ 

jsme se několikrát setkali s prvňáčky, ukázali jsme        

si navzájem, co už umíme,    jak jsme vyrostli. Častými 

návštěvami ZŠ – družiny, 1.tříd, bazénu také víme,     

jak to ve škole chodí. 

 

Plánovaný rozvoj nastal také v oblasti spolupráce 

s rodiči. Cíleně jsme pro všechny děti nabízeli 

hovorové hodiny. Jsme rádi, že se výrazně zvyšuje 

zájem rodičů k využívání nabízených hodin. Přes denní 

spolupráci mohou nahlížet do portfolií dětí, 

s pedagogem pohovořit o potřebách, problémech, 

poskytnout si navzájem zpětnou vazbu a nacházet  

vhodná řešení. Jde nám přece o totéž – o rozvoj našich 

dětí  

 

Abychom mohly cíleně rozvíjet také polytechnickou 

výchovu, doplnily jsme do MŠ další vhodné stavebnice,            

které se u dětí staly velice oblíbenými. Rády je využívají 

děvčata i chlapci.  

 

V oblasti logopedické péče se dařilo celoročně rozvíjet 

jazykové dovednosti pomocí jazykových chvilek.        

Pro kvalitnější péči považujeme za vhodné vybavit jednu 

místnost pomůckami pro podporu individuálního 

rozvoje. 

 

Ve školní jídelně se nám daří dodržovat nutriční 

doporučení Ministerstva zdravotnictví, stručný výtah 

uvádíme v prvním čísle letošního ročníku Vitamínek. 

Máme radost, že se výrazně zvýšila konzumace ovoce    

a zeleniny a to i v odpoledních svačinkách. 

 

Naplnili jsme roční plán školy. V plánovaném 

materiálním rozvoji pracujeme na výběru vhodného  

konvektomatu, který by pomohl již v následujícím 

školním roce zkvalitnit podávanou stravu. 

 

 



 

 

 

V letošním školním roce se rozloučíme 

celkem s 22 předškoláky 

Srdečně Vás zveme na rozloučení s našimi 

předškoláky. 

KDY:  
 

ve středu, 8.6. 2016 v 14:45 hodin 
 

KDE: 
 

na zahradě naší mateřské školy (v případě deště 

ve třídě u Borůvek) 
 

 Předškoláci předvedou během krátkého  

vystoupení celoroční snahu při hře na flétnu 
 

 Společně si zazpíváme písničky 
 

 Nezapomeneme si také trochu zatančit  

a zacvičit 
 

 Závěrem si rozdáme drobné upomínky 

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.  

Vaše paní učitelky 

 

 

Titul Kamarád 2. MŠ Velké 

Opatovice 
 

V letošním roce získává: 
 

Rodina Smékalova za celoroční bezplatnou 

aktualizaci našeho webu. 
 

Pan Podzimek za podporu činnosti naší MŠ.  

 

Ceny budou slavnostně předány na Rozloučení 

s předškoláky 
 



P o d ě k o v á n í 
 

Tentokráte všem 

zaměstnancům naší školy za 

poctivou a zodpovědnou práci 

ve školním roce. 

 
 

 

 
 

 

„Paní učitelka Sťahelová z Oříšků má spanilý 

hlas“  

Klárka, Jablíčka 
 

„Ospalá osmička je nekonečno“ 

Honzík, Jahůdky 
 
 

„Paní učitelko, tak když potřebujete, tak já 

budu svačit“ 

Davídek, Jablíčka 

Bavíme se s Vitamínkem 

 

Vykreslenou omalovánku, odpovědi na hádanky a tajenku 

můžete vhazovat do krabice, která je připravená na terase     

na okně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Hádej, hádej, hadači! 
 

 

 

V zimě dokonce i zebe. 

V létě je ho plné nebe. 

Na obzoru beránky 

zrána jako za večera 

proměňuje v červánky. 
(sluníčko) 
 

 

 

Stoupneš na ni, přece vstává. 

Má ji ráda každá kráva. 

Srnec, králík našup 

rád si spase nášup. 
(tráva)  

 

 

 

Za kadeřavou hlavičku vytáhnu z nory 

lištičku. 

Sáhni si, je hladká, ukousni, je sladká. 
(mrkev) 
 

 

 

Vylušti tajenku! 
 

 

 

 

 


