
2. MŠ
VELKÉ OPATOVICE

Ročník: XVI.
Školní rok: 2016/17

Číslo: 4.
                                    Červen 2017
 

Čas  nám běží  jako voda a  my se  společně
setkáváme  u  posledního  vydání  školního
časopisu Vitamínek v letošním školním roce. 

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 
                        Markéta Bártová 
                        Simona Jakubcová 
                        Blanka Langerová



   

Kalendář na měsíc ČERVEN
Přejeme dětem k svátku!

  1.6.17 čt    Karnevalový průvod městem  
                    9,30 z MŠ  
  2.6.17 pá   Koníci René a Monika na školní 
                    zahradě
   7.6.17st    Plavání - Oříšci a Borůvky - mladší
                    a střední děti
   8.6.17čt    Na návštěvě u městské policie 
13.6.17 út    Rozloučení s předškoláky 
15.6.17 čt     Přespím v MŠ … předškoláci
19.6. -23.6.   Přejeme“ prázdninovým“ dětem, 
21.6.17 st     Plavání - Jablíčka a Jahůdky – 
                     mladší a střední děti
22.6.17 čt    Pejsci a lamy v MŠ
23.6.17 pá   Setkání s hasiči
28.6.17 st     Divadlo MŠ
             pá    Slavnostní zakončení roku

30.6.17

Co ještě plánujeme?


Anketu pro rodiče našich dětí:
V rámci  inovace  Školního  vzdělávacího  programu
oslovíme rodiče s anketou SZÚ Praha.
Také Váš pohled doplní  další  indikátory  a  ukáže  nám
možné  cesty  ke  zkvalitnění  naší  práce.  Ty  budou
zapracovány do dalšího Školního vzdělávacího programu
pro  další  tříleté  období.  Ankety  budou  rozdány  ve
třídách, bude možné je v šatnách vhodit do připravených
boxů. Rádi Vás budeme informovat o výsledcích.
Za vyplnění a zpětnou vazbu děkujeme :)

Přejeme
všem pěkné

léto !



Plánovaný prázdninový provoz:

Naše 2. MŠ bude v provozu v našich prostorách od 1.7.
do 21. 7. 2017.  
Dále  pak od  7.  8.  do  25.  8.  2017 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.
Částky jsou stejné.
Kontakt na 1. MŠ 516 477 441. 

Také  tady  děkujeme  rodinám  našich  dětí  za  velkou
vstřícnost  a  pochopení  v době  rekonstrukce  naší
školky.  Podařila  se  nám  zvládnout  vnitřní  oprava
budovy.  Nyní  nám  tyto  provedené  práce  zvelebují
prostory školky a současně dělají radost, když se každý
den na opravenou budovu díváme.

„Mě se nejvíc líbily na pouti stánky.“
                                                                        Terezka, Jablíčka

„Mě se nejvíce líbil na pouti stánek s dřevěnýma hračkama.“
                                                              Kuba P., Borůvky

„Mě se líbí ve Velkých Opatovicích školka, policie.“ 
                                                                         Cyrilek, Jablíčka 

Motýlí zahrádky
Také letos se nám poštěstilo uvidět velkolepou
přeměnu  malých  housenek,  přes  velké,  dál
kukly  a ty v motýly. Se štěstím v očích  jsme je
pozorovali  v hmyzí  síťce  a  vypustili  do  volné
přírody. 

Ze školního výletu
V květnu jsme se těšili na  plánovaný společný výlet.
Vydali  jsme  se  dvěma  autobusy  na  návštěvu  malé,
domácí  zoologické  zahrady  ve  Vyškově.  Hned  na
začátku  nás  zaujaly  žáby  svým  hlučným  žabím
koncertem  u  jezírka.  Dál  jsme  pozorovali  krávy  i
s telátkem.  K velkým zážitkům patřilo setkání s lemury,
velbloudy.  Návštěva  babiččina  dvorečku.  Zde  byl
skutečný  dvorek  s holubníkem,  králíkárnou,  chlívkem
pro  zvědavou  kozu.  Však  na  nás  malým  okénkem
vykukovala a nechala se krmit travou. Uvnitř stavení  se
zastavil  čas  –  k vidění  byla  dřevěná  kolíbka,  houpací
koník, pec, staré postele i s pruhovanou duchnou, i živý
holoubek, posedávající u kachlových kamen. Mohli jsme
vyzkoušet starou pumpu na vodu a uvidět mechanismus
pumpování.  Kousek  dál  nás  zaujaly  slepice  a  žlutá
kuřátka  a  také  pohodová  angorská  kočka,  která  se
vyhřívala na sluníčku. Ve svém příbytku měla, považte i



křeslo  a  televizi!  K našim  velmi  oblíbeným
zvířatům  patří koníci, u jejich výběhu jsme se dokázali
s nadšením  zdržet  déle.  Pávi  nás  okouzlili  svými
nádhernými  pery.  Opičky  nás  rozveselily  svým
skotačením. V králíkárnách jsme si vybrali každý toho
svého – na doma, nejvíc se líbil králík dalmatin,  i ten
český.  Po  celém  areálu  jsme  rádi  využili  houpacího
krokodýla, kladinu jezevčíka či širokého hřbetu hrocha –
vše  vyrobené  z kusu  dřeva.  Mnoho  dětí  se  těšilo  na
zábavu,  kterou  jsme  si  slíbili  na  závěr.  Prolézačky,
pérové houpačky, drak, loďˇ, hrad… to vše jen završilo
náš  výlet.  Cesta  k domovu  rychle  ubíhala  a  před
Opatovicemi jsme s radostí zazpívali : „ Sláva, nazdar,
výletu...“ .
Nezbývá, než těšit se na další…  

Malá technická univerzita…
Letos  poprvé  jsme  se  zapojili  do  podpory  rozvoje
technického  myšlení  v souvislém  cyklu.  Ten  začal
stavbou  města s významnými  budovami.  Při
zakreslování  námi vystavěných budov jsme se seznámili
i s prací kartografa. Následovala stavba věží – vydařila se
nám dokonce stavba libereckého Ještědu. V dubnu jsme
se  podívali  do  útrob  skládky  a  přesvědčili  se  o
využitelnosti  většiny tříděného odpadu – jen třídit,  aby
skládek bylo málo – krásy nenadělají. V závěru jsme se
seznámili s mosty. Vystavěli jsme ten Karlův a prošli se
po něm – pilíře, které jsme postavili, vydržely.
Beze  zbytku  bylo  naplněno  očekávání  –  poznávat,
seznamovat  se,  stavět,  pracovat  v týmu,  ve  skupinách,
hodnotit i komunikovat. 



V letošním školním roce se rozloučíme
celkem s dvaceti předškoláky.

Srdečně Vás zveme na rozloučení 

 s našimi předškoláky.

KDY: V úterý, 13. 6. 2017 

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

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 MŠ    

Titul  Kamarád 2.MŠ Velké Opatovice
získává pro rok 2016-2017

    Pento Praha s.r.o      P- D refractories Velké Opatovice
               

COOP Boskovice

Poděkování patří  všem vstřícným 
rodinám, které nás v průběhu roku

podporovaly.

Patří také všem zaměstnancům
naší školy za poctivou 

a zodpovědnou práci ve školním
roce.



Bavíme se s Vitamínkem 

Vyluštěné a vymalované vhoďte do boxu
do 23.6.2017


