
 

 

 

3. MŠ 

VELKÉ OPATOVICE 
 

 

 
 

 

Ročník: XXI. 

Školní rok: 2021/2022 

Číslo: 4. 

                                    Červen 2022 

Vítáme Vás u posledního letošního vydání Vitamínku, 

mějme krásné slunečné dny 

a pěknou zábavu při čtení našeho školního časopisu. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
Děkujeme vám za celoroční spolupráci s naší MŠ, 

poděkování patří také zaměstnancům naší školy za 

vykonanou práci ve školním roce. Poděkování patří také 

zřizovateli Městu Velké Opatovice a p. starostce  

ing. K. Gerbrichové za podporu činnosti školy.  

Přejeme nám všem letní odpočinkové dny a těšíme se na 

setkání v novém školním roce ve čtvrtek 1.9.2022. 

                                    Blanka Langerová 

     Za redakci se připojuje:  

                   Kateřina Janků 

                   Simona Jakubcová 
            Blanka Langerová 
 



 

 Náš kalendář:                        

                           
   
     Vítáme děti a zaměstnance 1.MŠ – ať se nám společně daří       

                             Připravena je Borůvková a Jablíčková třída. 

  1.6. 22 st      Koníci na školní zahradě 

  2.6. 22 čt      Plavání - Jahůdky   

  3.6. 22 pá     Plavání - Oříšci 

  8.6. 22 st      Náhradní  termín koník na ŠZ  

14.6. 22 út     Rozloučení s předškoláky -  

                       školní zahrada 14,45 

 15.6.22 st      Policie ČR na školní zahradě - 

                       Bezpečně v dopravě                                                                                 

 16.6. 22 čt     Přespím v MŠ … předškoláci 

 21.6. 22 út     Planetárium – premiérový pořad   

 22.6. 22 st      Návštěva hasičů 

 20.6. -24.6.    Přejeme prázdninovým dětem 

                       Mini olympiáda PEZ                                      

 30.6.22 čt     Slavnostní zakončení školního roku. 

 

      Přejeme všem pěkné léto! 
 

➔ O prázdninách realizujeme opravu chladícího systému. 

➔ Tablo předškoláků je v LINII p. Nárožného. 

➔ Těšíme se na setkání ve čtvrtek 1.9.2022. 

 

                                                                            

Prožili jsme… 

 

Setkání s papoušky ARA 
Byl to opravdu netradiční …pirátský den… 

Setkání s Aráškem a Šmudlou – papoušky, kteří měří 85 

cm a  1000 gramů.  Víme, že…mají rádi ořechy, černou 

slunečnici, a hlavně ovoce.  

  
 

 Karnevalový rej 
Karnevalový rej k MDD jsme si užili s Hubertem ... měl 

pro nás zábavné hry, diskotéku, tanec, bublinky. 

Děkujeme za krásné dopoledne. 
 

        



 

 

Ze školního výletu 

 
Ze školního výletu ... Kam? Letos do Domu přírody 

Moravský kras... na setkání   

                               Jaro plné zázraků. 
 Co jsme prožili? Jízdu autobusem, mnozí poprvé:-)        

a zvládli jsem ji. Po cestě se nám naskytlo zajímavé       

pozorování-stavební stroje v Knínicích a Rájci, hrad      

v Boskovicích, nádraží a semafory - a věčná červená, 

čáp na komíně ve Lhotě Rapotině, ovečky a pštrosi v         

zahradnictví Koupý. Kvetoucí stromy, zelená pole a 

louky, potůčky a řeka Svitava, Punkva. V Domě přírody 

nás čekal příběh motýlků, květinek a jara, opět jsme po 

dlouhé době navštívili místní kino. Dál jsme si zahráli 

hru na motýlky, vyhledávali jsem květiny, zdolali jsme 

kuklu    a vylíhli se kamarádi motýlci. Pohráli jsme si v 

zábavném koutku - byla tam prima skluzavka a houpací 

hnízdo a zajímavé hry. Dostalo se i na tvoření - všichni 

jsem si vystřihli a zachytili vývoj motýlka - na kopřivo-

vém listu. Čekalo nás občerstven - druhá svačinka z MŠ.   

Potom přišla venkovní zábava - hra s rozpouštěním ledu 

po zimě, hod míčkem následný nález klíče od jara... s 

ním jsme opravdu otevřeli vrátka k jaru.  Našli jsme za 

nimi jezírko u Punkvy, s žabkou a spoustou malých ža-

bích vajíček. Nezapomněli jsme ani na ptáčky -stavěli 

jsme hnízda a když se podařila, byla tam i vajíčka,        

chodila na ně kuna - ale špatně  jsme hlídali…až se vy-

líhla mládˇata - museli jsme    

 kolíčky  jako zobáčky  krmit. Odměnou nám byla obří 

mravenčí prolézačka. To byla zábava! Pak už nás čekalo 

společné foto, občerstvení a návrat zpět do Velkých   

Opatovic.  Sláva, nazdar výletu! Nezmokli jsme a už 

jsme tu.  I počasí nám přálo! Oběd nám chutnal víc, jak        

obvykle.  

    

 

      



 

Co jsme si dali v září do plánu? 

 
V rámci spolupráce se základní školou jsme prožili 

společné divadelní představení 

 
 navštívili s dětmi družinu, třídy, jídelnu, tělocvičnu         

a také školní bazén.  

               
Těšíme se na červnové setkání v ZŠ. 

Vody si užily všechny děti z našich tříd. 

 

   

        

 

       Rozloučení s předškoláky            

proběhne v úterý 14.6.2022 ve 

14.45 na školní zahradě, v případě 

nepříznivého počasí ve stejný čas ve třídě 

 u Jahůdek. Do základní školy odchází letos 

11 dětí – z toho 7 dívek. Přejeme dětem 

hodně úspěchů, radosti z poznávání nového. 

    

 

               P O D Ě K O V Á N Í  
Tento školní rok se s námi loučí paní učitelka

 

                       Hana Kopecká 

Také zde jí děkujeme za odvedenou 

dlouholetou práci pro naši školu, rodiče, 

děti. Do další let jí přejeme mnoho štěstí, 

zdraví a spokojenosti. 

      



 

                   

       Motýlí zahrádky 

 
Navazujeme na  předchozí bohaté zážitky našich 

dětí a obnovujeme možnost neobvyklé 

zkušenosti. Letos byly umožněny opět 

objednávky motýlů z Anglie. 

Motýlí zahrádky jsou svým způsobem unikátní a 

nabízejí zcela novou zkušenost pro děti  i rodiče. 

S motýlí zahrádkou jsme na vlastní oči sledovali 

housenky transformující se do překrásně 

barevných motýlů. Celý proces je plynulý a 

umožňuje nám pochopit jednu z nejzajímavějších 

proměn přírody - metamorfózu - krok za krokem. 

Sledování vývoje motýlků nevyžaduje žádnou 

výjimečnou péči a zvládli jsme ji i s předškolními 

dětmi. V první fázi jsme pozorovali průhledné 

misky s housenkami, ve kterých již byl dostatek 

krmení, housenky rostly až do fáze zakuklení. Pak  

jsme kukly opatrně přesunuli do chovné síťky a 

tam vyhlíželi na vylíhnutí motýlků. Předposlední 

fází pozorování  bylo krmení a přímá interakce 

dětí s tímto mírumilovným hmyzem. Po několika 

dnech pozorování a krmení jsme motýlky 

vypustili  zpět do přírody. 
 

                     

Byla to  zajímavá jarně-letní poznávací aktivita pro naše 

děti. Jistě podpoří budovaný vztah k přírodě. Dodávaný 

druh je Babočka bodláková - lat.Vanessa Cardui. 

Tento druh se běžně vyskytuje téměř po celém světě a 

Česká republika je jednou z přirozených lokalit tohoto 

druhu motýla. Fotodokumentace  je na FB.  

 

      

 

 



 

Bezpečně o prázdninách… 

 

Konec školního roku se kvapem blíží a s ním        

i vytoužené dny volna a prázdnin. Dovolíme si 

připomenout některé zásady pro bezpečné 

prožití…  

                    

 

1. nové prostředí – nové místo zkontrolujte  

(např. hotelový pokoj na 

dovolené elektrické zástrčky, stabilita 

nábytku, rychlovarná konvice, čistící prostředky).  

2. voda – pozor na utonutí, na sinice, které 

produkují toxiny. 

3. sport – dbejte na chrániče, helmy …, 

které mohou zmírnit následky úrazu. 

4. slunce a horko – nezapomínejte na sluneční brýle, 

vhodné opalovací krémy, pitný režim a pokrývku hlavy. 

Děti nepouštějte na slunce mezi 11 – 15 hodinou. 

5. klíšťata – při pobytu v lese či vysoké trávě 

nezapomínejte na repelenty. Čím dříve klíště 

vytáhnete, tím snížíte možnost přenosu nákazy.                                            

Setkání s RZS Velké Opatovice 

Děkujeme p. Ptáčkovi za poučné i zábavné dopoledne 

Čeká nás plánované setkání s policií i hasiči. 

 
        známe   čísla …155  - 150 - 158 

Viděli jsme sanitku  

i uvnitř, známe telefonní číslo… 

Zaujalo nás, co se děje po zavolání a oznámení úrazu…  

     

              



 

 

Bavíme se s Vitamínkem 

 

 

 

 

 

Hledejte s námi, najděte 10 rozdílů 

             pak si obrázek vybarvěte 

                                                                                           


