
10 11BOLATICKÝ ZPRAVODAJ    kvìten -  èer ven 2012 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ    kvìten -  èer ven 2012 Školy/Výchova/Vzdìlání

Ve ètvrtek 31. 5. 2012 se Bolatice podruhé pøipojily k celosvìtovému Dni bez tabáku. V kam-

ze základní školy vyrábìly papírové pyramidové stojánky s protikuøáckou tematikou, které byly 

provádìly v centru obce anketu s obèany o kouøení. Pokud zaznamenaly pozitivní odpovìï, 

KOUØÍTE?  ANO NE  

  63 237 300 

kladnì. S tìmito byl zpracován krátký dotazník. 

Otázky z dotazníku a jejich vyhodnocení:
1) Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?

3) Které cigarety byste se nejménì rád vzdal/vzdala?

5) Kouøíte víc bìhem dopoledne?

4) Kolik cigaret dennì vykouøíte?

do 5 minut za 6 - 30 minut za 31 - 60 minut po 60 minutách  
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Informativní schùzka pro rodièe nových dìtí
Informativní schùzka pro rodièe dìtí, které nastupují v záøí poprvé do mateøské školy, se uskuteèní ve støedu 29. 8. 2012 v 15,00 hodin

tøídì (tøída, kde probíhal zápis). Schùzka je bez dìtí.
              Za MŠ Vìra Návratová

Va kuøátkové tøídy ve støedu 2. kvìtna veterinární ordinaci MVDr. Špánkových. Dìti si mohly 
prohlédnout ordinaci, seznámily se s profesí veterináøe, vidìly "vyšetøení" pejska, dozvìdìly se, 
co všechno obnáší starost o psa, mohly si vyzkoušet èištìní jeho zubù a poslech srdíèka fonen-

králíka i rybièky, o kterých jsme se dozvìdìli spoustu zajímavých informací. Na závìr na nás 
èekaly na zahradì slepièky a koza s kùzlátky.

s rùznými zvíøátky, která si p. Špánek vypùjèil na tento den od rùzných chovatelù a za ochotu 
vìnovat se nám celé dopoledne.
           Za MŠ Vìra Návratová

P -
vých záøijových krùèkù v nových tøídách, se známými i novými kamarády, pøes návštìvu Miku-

a veselé skotaèení s klaunem Hopsalínem na maškarním plese.
S prvními jarními paprsky zaèaly naše výlety – nejprve jsme se vyøádili v ostravském Jojo parku, 
pøedškolní dìti pozorovaly dìní na obloze v Planetáriu, s novými zvíøátky jsme se seznámili 
v ZOO Ostrava, asistovali jsme u vyšetøení pejska pøi exkurzi u zvìrolékaøe (viz další èlánek), 

na Borovou.

Mnoho zajímavého se dìlo i v naší školce – bavili jsme se pøi pohádkách divadel Smíšek 

jsme pozorovali ukázku výcviku dravých ptákù.
Nezapomnìli jsme ani na svátky jara. Dìti si do školky pozvaly své maminky a babièky, aby spo-
leènì s nimi oslavily jejich svátek. Neubìhl ani mìsíc a doèkaly se také dìti. V pátek 1. èervna 

V posledních èervnových dne probìhne za pøíznivého poèasí „Indiánské rozlouèení se školním 
rokem“ a na pøedškoláky èeká slavnostní „Pasování na školáky“.

Za MŠ Bc. Nikola Návratová

Cesta za pohádkou
Cesta za pohádkou, která se z dùvodu nepøíznivého poèasí neuskuteè-
nila v èervnu, se pøesouvá na záøí.
           MŠ Bolatice

Výlet do zoo

V
„ZVÍØATA NAŠÍ PØÍRODY“ - zvíøata v lese, na louce, ve vodì, zvíøata v blízkosti lidských sídel, jak 

-

Mgr. David Neuvald

Náš školní výlet do zoo v Ostravì byl moc krásný. Ráno po probuzení sice za okny jemnì pršelo, 

zvíøata, proto jsem neumìl ani dospat. V zoo se mi moc líbí celé venkovní prostøedí a pøedevším 
-

a vypadalo to jako by si spolu hráli a tulili se k sobì. Hladili jsme køeèky, koukali na krokodýly, 

      Dominik Vítek, 4.A

Na den 14. 6. jsme se všichni tìšili. Mìli jsme jet do zoo. Nejdøíve jsme zaujatì poslouchali 
výklad paní, která nám øekla spoustu zajímavostí o zvíøatech naší pøírody. Také nám ukázala 
jednoho hada, kterého jsme si mohli pohladit nebo povìsit na krk. Pak jsme vytvoøili nìkolik 

zajít do malého obchodu, kde jsme si koupili rùzné upomínkové pøedmìty a šlo se k autobusu.
      Šimon Plaskura, 4.A


