
 

 

3. MŠ 

VELKÉ OPATOVICE 
 

 

 
 

 

Ročník: XXI. 

Školní rok: 2021/2022 

Číslo: 3. 

                                    Březen 2022 

  

 
Vítejte u jarního vydání časopisu Vitamínek, přejeme 

Vám sluníčkové jarní dny a kdyby nebylo počasí na   

procházku, pobavte se u našeho časopisu. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Přejeme Vám krásné jarní dny i svátky jara  

 
za 2.MŠ a redakci: Kateřina Janků, Simona Jakubcová, 

  Blanka Langerová 

 

 



 Kalendář březen 2022 

 

  1.3. Skupiny, pravidelné setkání 

         s rodiči dětí před nástupem do školy 

 

  2.3. Návštěva místní knihovny 

 

15.3. Předškoláček v ZŠ 

 

16.3. Kamarádi Papoušci 

         Skupiny 

 

21.3. Křišťálové srdce 

      
23.3. Skupiny 

 

28.3. Přejeme svým učitelům 

 

30.3. Slavnostní závěr skupinek 

 

Z dubnového dění vybíráme… 

11.4. Barevný týden  

 

13.4. Velikonoční poklad-najdeme ho??? 

21.4. Výlet do Mor. Krasu-Jaro plné zázraků 

 

27.4. Návštěva ZŠ a školní družiny 

Dobrá informace:        

Od března budeme mít facebook – budeme rádi, že 

můžeme oslovit konkrétní cílovou skupinu uživatelů        

a zvýšit a zrychlit informovanost o aktuálním dění          

 a také o činnostech, které s dětmi v MŠ děláme.   

Prázdninový provoz:  

Od června bude probíhat rekonstrukce 1.MŠ – naše MŠ 

bude zajišťovat provoz pro obě MŠ v naší budově. 

 

Hlavní prázdniny ve městě zajišťujeme také v naší 

budově – 

1.7.-22.7.2022 – pedagogové 1.MŠ 

8.8.-26.8.2022 – pedagogové naší MŠ 

 

Veselé středy: 
Od dubna budou Veselé středy – dny otevřených dveří 

pro nové děti.  

Rodiče se mohou seznámit s prostředím i zaměstnanci 

naší školy. 

Výroční zpráva: 
Na terase je zveřejněna Výroční zpráva o činnosti MŠ za 

rok 2021. 



Hovorové hodiny: 

V dubnu budou v nabídce hovorové hodiny – pro 

všechny rodiče, kteří si mohou pohovořit o svých 

dětech v klidu a příjemném prostředí kabinetů. 

Fotografování dětí: Je připraveno foto 

jarní kolekce - levandulová - úterý 5.4.2022, ten den  

také foto na školní tablo.( pro děti, které odcházejí po 

prázdninách do ZŠ) – je prima, když tento den přijdou  

všichni  

Společná skupinová fotka celé třídy dohromady-

čtvrtek 19.5.2022. 

 

Zápis do MŠ a ZŠ:  

 
Zápis do ZŠ 12.4.2022 

Zápis do MŠ 10.5.2022- informace budou na letácích 

Přiveďte k nám nové kamarády  

 

 

 

 

Těšíme se na: 

 
Papoušky Aráška a Šmudlu 

 

 Mluvící papoušky, kteří toho umějí ještě víc. 

 

Divadlo   KŘIŠŤÁLOVÉ SRDCE… 

 S profesionálními herci v sále místního kina. 

     

To se nám to odpočívá: 
Máme nové ložní prádlo a matrace😊 

 

 

  



 

 Z našich dnů…  

   

Krmíme ptáčky…  

 Zima je pro ptáky obdobím, kdy potřebují pomoci. 

Rádi jim sypeme na školní zahradě do krmítek, dali 

jsme se i do vlastní výroby … 

Už se těšíme, až bude z jara slyšet ptačí zpěv... 
 

     

 

 

 

 

 

Karnevalový rej… 

 

 

 

 

 

  Další karneval bude ve čtvrtek 26.5.2022 tentokráte si 

připravte masky, klaun přijede      



My jsme muzikanti …  

Hudební pořad v režii učitelek naší školy nás zavedl do                   

světa hudby-seznámili jsme se s hudebními nástroji 

strunnými, dechovými, bicími.  Vyluštili jsme hudební 

hádanky, zazpívali si písničky, zahráli na tělo i hudební 

nástroje. Využili zpěvu nahlas i potichu i schované 

písničky-kdy se chvilku zpívá nahlas a chvilku si zpíváme 

jen pro sebe. 
           

                           

 

 Bylo to pěkné setkání 

s hudbou a příjemný den.  

Co nás může zajímat? 

Kreslení dětí předškolního věku: 

-výtvarný materiál poskytujeme malým dětem od roku   a 

půl, od dvou let dítě chápe význam kresby. Významné je 

když dítě kreslí rádo😊je oceňováno. Kresbou se také 

rozvíjí-zrakové rozlišování, vnímání souvislostí (co, 

kam?) zachycení detailů, poměru – rozvíjí prostorové 

vnímání. Důležitá je podpora rozvoje jemné motoriky. 

Čím a jak? Vhodná je: plastelína, sebeobsluha, běžné 

drobné činnosti, navlékání, tiskání, skládání papíru, 

zapínání knoflíčků, oblékání a vysvlékání, vaření, pečení, 

pomoc v domácnosti (podporuje sounáležitost se 

společenstvím – rodinou). Od tří let správné vedení při 

držení tužky – lžíce v ruce, kterou dítě preferuje- je 

vhodné opravovat. Tužku držíme palcem a 

ukazovákem, na prostředníčku leží (jako na polštářku). 

Více  v Okénku pro rodiče – spodní terasa. Je to vhodné téma do 

Hovorových hodin😊 Dobrou informaci podá každá paní 

učitelka naší MŠ. 

Naše  „přebrepty“: 

My si bereme stavenečky (stavebnice)  Nikolásek  

Máma vypere rakuvičky (rukavičky) Petříček 

Nemám ráda poremanče (pomeranče) Klára 



Vymalujte si velikonoční obrázek                Tvoříme s dětmi…       

               Voláme sluníčko, haló, haló, 

                tepla je na světě málo, málo. 

Vyjdi a rozežeň mraky, mraky 

                   a já Ti pomůžu taky, taky! 

Namalujte, vystřihněte, vytvořte jakékoliv 

sluníčko a přineste nám je do 30.4.2022.  

Uděláme si sluníčkovou výstavu. 

Na tvůrce čeká malá odměna.                     


