
 

 

 

Informační mini-časopis pro rodiče.  

Fotografie z akcí MŠ najdete na stránce:  

www.msceska8.rajce.idnes.cz 

Krátké aktuální zprávy můžete shlédnout na stránce: www.skolky.koprivnice.org/rs 

 

Milí rodiče, společně s Vámi a Vašimi dětmi jsme radostně zahájili další půl rok 

v naší školce. V novém čísle Vám připomeneme, co se u nás ve školce aktivně dělalo 

a co vše se společně zažilo. 

   

PROSINEC                                                             
 
Písnička: „Budliky, budliky my jsme čerti z pekla“, zahájila nejen naše 

čertování, ale také přípravu na nejkrásnější období v roce – Vánoce. Po 

školce se proháněli roztomilí čertíci, kteří společnými silami začali 

vytvářet předvánoční atmosféru.  V letošním roce nenavštívil Mikuláš se 

svojí družinou děti v mateřské škole, ale děti se za Mikulášem, čerty a 

anděly šly podívat do DDM. Po pohádce o kůzlátkách, při které se bavily nejen děti, ale i paní 

učitelky se děti dočkaly příchodu Mikuláše. Každé z dětí muselo splnit jeden z připravených úkolů 

a slíbit Mikuláši, že se do příštího setkání polepší. Po splnění úkolů a zazpívání písničky děti 

dostaly balíček plný sladkostí. Děkujeme zaměstnancům DDM za vtipnou pohádku a připravený 

program pro naše děti. 

Předvánoční čas není pouze dobou těšení se na Vánoce, ale také obdobím společného setkávání a 

dobrých skutků.  

Pojďme si zavzpomínat na společné aktivity. 

Společným dobrým skutkem a počinem, který by bez rodičů nemohl vzniknout, bylo obdarování 

dětí z kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí. Rodiče přinesli pro děti nejen použité oblečení 
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a hračky, ale mnozí darovali i nové oblečení, hračky a knihy. Paní ředitelka kojeneckého ústavu 

byla z darů nadšená a dojatá. Ještě v den předání daru, telefonicky poděkovala za obdržené dary. 

Na začátku nového roku nás čekalo ve schránce překvapení v podobě děkovného dopisu a přání 

k novému roku od dětí a zaměstnanců z kojeneckého ústavu. Všem rodičům, kteří se zapojili, 

děkujeme! 

Dobré skutky však nečinili pouze rodiče, ale i děti. Naše nejstarší děti si pro babičky a dědečky 

z pečovatelského domu na ulici Česká připravily v předvánočním čase krátké vystoupení. 

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou je za jejich písničky, tanečky, koledy a dárečky 

odměnili sladkostmi a potleskem s pochvalou. Bylo to příjemné odpolední setkání, společně si 

všichni popřáli krásné Vánoce a zdraví do roku 2015. 

Všechny děti se zapojily do příprav vánočních dárečků pro prodejní výstavu, která byla v rámci 

vánočního jarmarku na MěÚ v Kopřivnici. Výtěžek byl věnován organizaci Záblesk. 

V předvánočním čase se mateřská škola stala místem setkávání všech generací. Společně jsme se 

setkali na jednotlivých třídách při vánočním tvoření - dílny. Kde děti se svými blízkými tvořily 

vánoční výzdobu šaten, chodeb nebo si vyrobily vánoční ozdobu domů. 

Další akcí byly vánoční besídky. Besídka je v naší mateřské škole vyvrcholením očekávání Vánoc. 

Celý den se nesl ve slavnostním duchu, vánočních zvyků a tradic. Čekal nás slavnostní oběd a 

v celé MŠ probíhaly vánoční besídky. 

Před městským úřadem se setkaly všechny děti z mateřských škol na „ Vánočním zvonění“. Děti 

zazpívaly tři koledy, paní učitelky přečetly vánoční přání a zapálily vánoční lucernu, kterou pro 

tuto příležitost děti připravily.  

Ve vánočním čase jsme nezapomněli ani na zvířátka v lese a z donesených dobrot jsme jim u 

krmelce nazdobili vánoční stromeček. Popřáli jsme jim pěkné vánoce a dobrou chuť…  

LEDEN                                                              

Na tři krále měli děti na hlavách vyrobené korunky se známými písmeny 

K+M+B a šli vinšovat štěstí, zdraví v novém roce všem zaměstnanců. A s 

písničkou My tři králové a na každé dveře nadepsali K+M+B 2015. 

Začátek roku byl na rozdíl od minulých let štědrý na sníh a my jsme mohli 

podnikat spousty aktivit spojených se sněhem. Poznávali jsme vlastnosti sněhu a hry, které 

můžeme na sněhu hrát. Některé děti využily nabídky lyžařské školičky Usměvavé lyžování a celý 

týden jezdily do Pálkovic lyžovat. Malí lyžaři byli velmi šikovní a na konci týdne zdatně sjížděli 

malou sjezdovku. V pátek se o lyžařských dovednostech dětí přesvědčili i sami rodiče, kteří se 

přišli na svah podívat. Mohli své děti povzbuzovat při závodech a zatleskat jim při rozdávání 

medailí a diplomů. 

S dětmi jsme byli moc a moc zvědaví jak se mají zvířátka v zimě a zda našla dobroty, které jsme 

jim před Vánoci připravili. Poprosili jsme maminky o batůžky s čajem, dobrotkami pro nás i pro 

zvířátka a vydali jsme se ke krmelci do lesa. Krásné zimní počasí nám přálo a do krmelce děti 



donesly jablíčka, suché pečivo, mrkvičku i kaštany, které na podzim poctivě sbírali v pořádku. 

Nezapomněli jsme ani na ptáčky a jejich zobání.  

Měsíc leden přinesl nejen zimní počasí a sním radovánky na sněhu, ale byl také důležitým měsícem 

pro naše nejstarší kamarády. Předškolákům se přiblížil zápis od základní školy. A aby se nebáli, 

poctivě se na tento významný den připravovali. Společně jsme si na školu hráli, povídali si o škole. 

Přijali jsme pozvánku paní učitelky z 1. stupně ZŠ 17. listopadu na návštěvu do prvních tříd.  Děti 

se před zápisem do první třídy seznámily s prostředím ZŠ. Cílem všeho snažení nebylo děti naučit 

co nejvíce předškolních dovedností, ale seznámit je s prostředím školy a vzbudit v dětech 

radostný pocit z očekávaného vstupu do základní školy.  

V minulých letech jsme v zimním čase navštěvovali solnou jeskyni. V letošním roce se nám návštěvy 

nepodařilo realizovat z důvodu uzavření solné jeskyně. Nezbývá než imunitu, otužilost a tělesnou 

zdatnost podporovat jinými aktivitami. S dětmi chodíme každodenně na vycházku, pravidelně 

cvičíme v MŠ i v tělocvičně ZŠ 17. listopadu a předplaveckého výcviku se účastnila 2 a 3 třída. 
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V průběhu měsíce února, měli rodiče dětí z první třídy možnost zúčastnit se 

"Logohrátek". Během setkání si rodiče a děti měli možnost vyzkoušet dechová, 

artikulační a sluchová cvičení. Vše probíhalo formou hry a společného povídání. 

Děti se vesele bavily a seznamovaly s novými činnostmi. Maminky měly možnost 

vyzkoušet si cvičení pro správný vývoj řeči se svými dětmi, zeptat se na otázky, 

které je zajímaly. Maminky se seznámily s kvalitními publikacemi a společenskými hrami, 

které plní funkci preventivní logopedické péče. 

Podobný program pro děti staršího věku byl připraven i na druhé třídě. S ohledem na vysokou 

nemocnost dětí byl smluvený termín zrušen a dle zájmů rodičů bude nabídnut náhradní termín. 

Ani v únoru jsme nezůstávali pouze v budově MŠ, ale vydávali jsme se vstříc novým zážitkům. 

Například naše nejmladší děti z 1. třídy, navštívili Mateřské centrum Klokánek na ulici 

Francouzská. Je to tam podobné, jako u nás v MŠ. Spousta hraček, skluzavka, prolézačky a 

dětské šlapadla. Děti si pohrály, vyzkoušely skluzavku, vyrobily si sněhuláčka na špejli a chlapci si 

postavili krásné stavby z kostek. 

Děkujeme mamince od naší Verunky za pozvání a na oplátku jsme pozvali děti z Klokánka na 

návštěvu k nám do MŠ. 

5. února děti z 3. třídy zakončily plavecký výcvik na bazéně ukázkou pro rodiče. Rodiče, kteří 

měli možnost přišli se na své děti podívat. Rozloučili jsme se s paní trenérkou voňavou kytičkou 

tulipánů. Děti obdržely za své výkony „ Mokré vysvědčení“. 

12. února začal předplavecký výcvik dětem 2. třídy. 

V pátek 16. února dopoledne se sešly všechny děti z mateřské školy v 1. třídě. Zde proběhlo 

školní kolo soutěže ve zpěvu MINIKOPRSTAR.  



Ve čtvrtek 5. března bude další kolo zpěvu v DDM. Vítěz MINIKOPRSTAR bude vyhlášen 31.1 na 

Jarním koncertě v KDK. 

Z naší mateřské školy do dalšího kola v DDM postoupili: 

1. Třída: Dorotka Merendová, Sofinka Horehleďová, Danielka Friedlová, Sára Lišková 

2. Třída: Natálie Bóthová, Andrejka Procházková, Adam Tomaštik 

3. Třída: Lucie Hyklová, Eliška Staňková, Štěpán Stanislav 

V úterý 24. února nás v MŠ navštívil kouzelník. Svá kouzla nám předvedl v 1. třídě, kde se sešly 

všechny děti a paní učitelky. Nejvíce se dětem líbilo, když vykouzlil živého holoubka a zakrslého 

králíčka. Za jeho kouzla jej děti odměnily velkým potleskem. 

Na každé třídě si potom děti užily promenádu masek. Soutěžily a tancovaly.  Za své nápadité 

masky a soutěže byly odměněny sladkostmi a diplomem. 

Aktivity BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN,ČERVEN 2015 

 4.3. Knihovna KDK – 2. Třída 

 6.3. Knihovna Příbor – 3. Třída 

 18.3. Den otevřených dveří MŠ 

 23.3. Pohádka v MŠ – „ Jak vodník uklízel rybník“ 

 24.3. Fojtství – malování kraslic 3. třída 

 26.3 KDK – Kocour v botách – 3. Třída 

 27.3. Fojtství – malování kraslic 2. třída 

 27.3. Rolnička – divadelní pohádka 3. třída 

 31.3. KDK – Jarní koncert – 2 + 3 třída 

 31.3. Zápis do MŠ 

 14.4 zahrada MŠ – ukázka cvičeného psa – Sorbon 

 17.4 Mobilní planetárium v MŠ 

 21.4 Ekologické sdružení Hájenka – Kouzelná zahrada – 3. Třída 

 27.4 Kino – Povídání O pejskovi a kočičce 

 28.4 Odpolední program pro rodiče s dětmi na školní zahradě – Slet čarodějnic 

 29.4 Zahrada „Lešná“ u Valašského Meziříčí 

 5.5. KDK -  S kouzly kolem světa – 2 + 3 třída 

 11.5. divadlo v MŠ – Dvě tetky a cesta kolem světa 

 18.5. Ekologické sdružení Hájenka – Pod rozkvetlým vřesem – 2. třída 

 26.5. Školní výlet 

 V průběhu měsíce května oslava dne Matek na jednotlivých třídách 

 1.6. Den dětí 

 9.6. Klaun TÚtú 

 18.6. Ekologické sdružení Hájenka – Česílkovo putování 

 18.6. Ukončení školního roku 

 

Děkujeme všem rodičům, že se našich aktivit zúčastňujete a těšíme se na další společná setkání. 
 
 
 


