
 

 

 

 

2. MŠ 

VELKÉ OPATOVICE 

 

 

 
 

 

Ročník: XXI. 

Školní rok: 2019/2020 

Číslo: 4. 

ČERVEN 2020 

 
 

 

 

Milí čtenáři, konec školního roku se neúprosně 

blíží a s ním přichází i poslední číslo našeho 

školního časopisu. 

Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň            

a celoroční spolupráci. Za podporu činnosti 

školy děkujeme také MÚ Velké Opatovice,  

        p. starostce ing.Kateřině Gerbrichové. 

Poděkování patří také všem zaměstnancům       

MŠ za svědomitou práci. 

 

Přejeme Vám, ať letní prázdniny prožijete 

v radosti a pohodě. 

Těšíme se na shledání v úterý 1.9.2020. 

 

          Přejeme všem pěkné léto! 

 

Vaše MŠ 

                

           Za redakci: Martina Šimková 

                               Simona Jakubcová 

                               Blanka Langerová 



    

 

 Náš kalendář: červen                        

                           
  Týden her a zábavy nejen k MDD 

                  – školní zahrada 

   1.6.20 po   Přejeme dětem  

   3.6.20 st     Karnevalový rej masek    

                      Bublinkový den 

                      Malování na chodník 

                      Překážková dráha 

   5.6.20 pá   Stopovaná  
 

   8.6.20 po    Barevné dny  

                      Žlutý den  

                      Modrý den  

                      Červený den 

13.6.20 pá     Zelený den 

15.6.20 po    Divadelní týden 

                     Přejeme prázdninovým dětem…                      

22.6.20 po    Sportujeme rádi-mini olympiáda  

24.6.20 st     Rozloučení s předškoláky 

25.6.20 čt     Bezpečně v dopravě                                                                                     

      

30.6.20 út    Zakončení školního roku. 

                      

Rozloučení s předškoláky 
 

Rozloučení s přítomnými předškoláky – proběhne ve 

středu 24.6.2020 ve třídách. 

 

Naši milí předškoláci, přejeme Vám mnoho úspěchů 

na základní škole, ať se Vám daří, máte hodné paní 

učitelky a spoustu skvělých kamarádů. Věříme, že na 

čas prožitý s námi v mateřské škole budete vzpomínat 

s radostí. 
                                                                                        

                                       

 
  Pro děti jsou připraveny pamětní listy, knížky, 

omalovánky z našeho regionu, Kniha předškoláka 

– s vlastními výtvarnými pracemi i dárek od 

COOP Boskovice. 

Příprava na vstup do ZŠ probíhá po celou dobu 

docházky dětí do MŠ.  Zahájené Skupiny pro 

předškoláky jsme v době přerušení provozu 

dokončili zasíláním úkolů k procvičování 

emailem.  Děkuji rodičům i p. učitelkám Lence 

Trmačové   i  Martině Popelkové, Dis. 

za zodpovědný přístup k našim dětem.   

                                                   Blanka Langerová 



 

 

DDeessaatteerroo  pprroo  rrooddiiččee  dděěttíí  

ppřřeeddšškkoollnnííhhoo  vvěěkkuu již dobře 

zvládneme 
 

 
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, 

vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné 

kontrolovat a řídit své chování 
 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a 

komunikativní dovednosti 

 
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou 

motoriku, správně držet tužku, pravolevou orientaci 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové 

vjemy  

 

6.  Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové 

operace a orientovat se v elementárních matematických 

pojmech  

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost 

a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit  

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň 

sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině  

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat 

tvořivost  

 

    10.Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě.   

 
Prázdninový provoz 

 
Od 1.7. do 17. 7. 2020 bude provoz zajištěn  

v 1. MŠ na ulici Dlouhá.   

Kontakt na 1. MŠ: 516 477 441 

                                732 373 958 

 Naše 2. MŠ bude v provozu pro přihlášené 

děti od 3.8. do 21. 8. 2020.   

 

Platby (školného a stravného) budou vybírány 

hotově na obou MŠ. 

Ze školní zahrady… 



Letní omalovánka  Prázdninová komunikace 

  

     


