OBEC PŘÁSLAVICE S OSADOU KOCOUROVEC

ZPRAVODAJ
DVOUMĚSÍČNÍK * ročník 23

číslo 3/2019

červen – červenec 2019

cena: 5,- Kč

CO NAJDETE VE ZPRAVODAJI?
Zprávy ze školy

Jak se uklízely Přáslavice

Stavění Májky „A je to!“

Chození s Jedličkou

A mnoho dalšího… Hezké čtení!☺
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Dnes bych se chtěla věnovat tématu, které sice nevoní, ale je nesmírně důležité v našem žití.
Tím nevonným tématem jsou odpady, které produkujeme.
Naše obec má ve správě celou kanalizační síť, a také čističku odpadních vod (dále jen ČOV) na
Kocourovci a v dolní části u řadovek v Přáslavicích. K této čističce přináleží dvě přečerpávací
stanice (na sídlišti a v části Stádlo). Pro technologie ČOV je důležité, abychom všichni dodržovali
jednoduchá pravidla a nevhazovali do WC zbytky jídla s většími kusy a nevylévali tam zbytky tuků
a olejů po smažení a vaření. Tyto tuky zbylé po vaření vylévejte prosím do větší lahve nebo nádoby
a tuto pak po zaplnění odneste na sběrný dvůr, kde ho převezmou naši pracovníci a nechají
ekologicky zlikvidovat.
Největším nešvarem poslední doby jsou vlhčené čistící ubrousky, které se často používají k očištění
dětí, ale také ty, kterými čistíme nábytek nebo sanitární zařízení. Tyto ubrousky jsou, na rozdíl od
toaletního papíru, vyrobeny z umělých vláken, která se po cestě do ČOV nerozmělní na menší
částice, zůstanou vcelku a mohou zanést čerpadla a způsobit poruchu celého systému. Právě
nedávno jsme řešili takovou poruchu čerpadla, oprava stojí i několik desítek tisíc, které bychom
mohli z rozpočtu věnovat na jiné, smysluplnější účely. Proto prosím všechny, kteří používáte tyto
moderní ubrousky, především rodiče malých dětí: „Vlhčené ubrousky patří do koše, ne do WC!“
Dále si dovoluji apelovat na všechny občany, aby dbali co nejvíce na důsledné třídění odpadu. K
dispozici jsou pro domácnosti v rodinných domech popelnice na plasty a papír a je tak možné
třídit přímo doma. Pro domácnosti na sídlišti jsou k dispozici kontejnery v několika sběrových
hnízdech, kam můžete vytříděný odpad odnášet. Do konce roku 2019 přibudou na podporu třídění
odpadu v obci i tašky do domácnosti na papír, plasty a sklo.
Je velmi smutný pohled do běžné popelnice, kam by měl patřit jen odpad, který se nedá vytřídit, na
velkou plastovou nesešlápnutou lahev od minerálky patřící do žlutého kontejneru nebo prázdnou
láhev od šampaňského, která patří zase do kontejneru na sklo. Do popelnice na komunální odpad
nepatří ani např. plechovky od piva nebo od rybiček, ty odneste prosím do sběrného dvora.
Co a jak třídit, a který odpad umístíte právě do sběrného dvora v Přáslavicích, najdete na
www.praslavice.com
Třetím odpadem, na který mne při setkáních často upozorňujete, jsou psí exkrementy. Bohužel i v
naší obci se najdou majitelé pejsků, kteří po svých miláčcích uklidí jen občas nebo nikdy. Za
nepořádek, který po venčení zůstává, nemohou zvířata, ale lidé. Uklízet po psech je nutno nejen
např. v Hliníku, kde vše zůstane „vonět“ na silnici, ale i na dolním konci u hřiště, za humny i na
sídlišti atd. Všude tam, kde si mohou hrát děti a kde se pohybují lidé na cestě za prací nebo
zábavou. Jak se má chovat správný pejskař najdete v desateru na straně 3.
Přeji Vám i přes dnešní téma krásný a voňavý červen a začátek prázdnin.
Ing. Jitka Ivanová, starostka obce
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V Í T E Ž E ...

DESATERO
ZODPOVĚDNÉHO PEJSKAŘE
➢ Přihlásit svého psa (staršího 3 měsíců) na úřadě a zaplatit
za něj poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010,
o místním poplatku ze psů.
➢ Označit psa identifikační známkou, na které je vyznačeno
jeho identifikační číslo.
➢ Vždy po psovi na veřejném prostranství uklidit, to se bere
jako samozřejmost.
➢ Nenechat psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní vyžití a na taková místa se
psem ani nevstupovat. Hřiště jsou výhradní zónou dětí, pejsek sem skutečně nepatří.
➢ Neumožnit psovi vstup do záhonů, keřových prostorů a na jiná místa, která mohou být
pohybem psa poškozena.
➢ Pro volné běhání psa bez vodítka a náhubku využít výhradně prostranství, která jsou k tomu
určena.
➢ Uvědomit si, že i místa pro volné pobíhání psů jsou veřejným prostorem využívaným ostatními
občany. Je nutné mít psa i zde stále pod dohledem.
➢ Respektovat ostatní spoluobčany a nenechat psa, aby někoho v obci „obtěžoval“. Ne každému
je psí přítomnost příjemná a je přirozené, že rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí
pes.
➢ Řídit se OZV č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném
prostranství v obci, a která v zastavěném území nařizuje mít psa pouze na vodítku.
➢ Naučit psa poslušnosti a několika základním povelům. Alespoň minimální výcvik psa se
vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli zjednoduší společné soužití se psem.
Inspirováno: BYSTŘICKÉ NOVINY 4/2019

Výsledky (dílčí) voleb do Evropského parlamentu konané
ve dnech 24. a 25. 5. 2019 v Obci Přáslavice
1.
2.
3.
4.
5.

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Koalice STAN, TOP 09
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Další pořadí a podrobnosti najdete ve vývěsce na úřední desce před obecním úřadem, na našich
webových stránkách nebo na internetu.
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DĚNÍ

V OBCI A

M I K R O R E G I O N U ...

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME PŘÁSLAVICE
Sbor dobrovolných hasičů letos poprvé zapojil Přáslavice do celorepublikové akce Ukliďme Česko,
která se uskutečnila v sobotu 6. dubna 2019. I přesto, že počasí příliš nepřálo a předpověď hlásila
mrholení celé dopoledne, sešly se desítky občanů z Přáslavic, kteří se rozhodli pomoci při úklidu
svého okolí.
Celkově byly naplánovány 4 trasy, které vedly skrze Přáslavice a blízké okolí. Skupinky, které tvořily
děti a dospělí, si rozebraly rukavice, pytle na plast a komunální odpad a vydaly se vstříc dobrodružství.
Mnoho účastníků bylo překvapeno, co všechno se dá podél cest najít. Akce se zúčastnila i paní
starostka s paní ředitelkou ZŠ Přáslavice, a tak šly příkladem celé obci. Ukončení úklidu bylo ve
Sběrném dvoře Přáslavice, kde se odpad odevzdával. Celkově se nasbíralo neuvěřitelných 400 kg
odpadu, 50 kg plastu a 1 pneumatika.
Odměnou v cíli byl nejen diplom za „Nejlepšího uklízeče“, ale také skvělý pocit z dobře odvedené
práce. Tímto bychom chtěli za SDH Přáslavice poděkovat všem, kteří toho byli součástí!
Za organizátory: Barbora Ivanová a Libuše Hrošová

JEDLIČKA
Chození s jedličkou je jednou z velikonočních
zvyklostí. Váže se k Smrtné neděli – 14 dní před
Velikonocemi, v některých lokalitách navazuje na
vynášení smrtky nebo mu předchází.
Co to vlastně jedlička je? Uříznutý vršek smrčku,
na němž sedí panenka. Vršek je ozdoben různobarevnými stuhami a papírovými květy. Před
Velikonocemi dívky s jedličkou obcházejí vesnici, zpívají koledu a dostávají za to sladkosti nebo peníze. V některých lokalitách se ozdobenému
stromku říká máj, letečko, líto.
A Jedlička v Přáslavicích dříve a dnes?
V minulosti chodívala po vesnicích v našem okolí
žena, která prodávala jedličky – vršky stromků ozdobené hlavou panenky z kaučuku a různými papírovými květy a fáborky. Děvčátka koledovala dům od domu a všude na ně už čekali s výslužkou. V
každé vesnici, kde se tato tradice dodržovala, měla děvčátka svou vlastní písničku. U nás je tato:
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„Smrtná neděla, kdes klíč poděla?
Poděla jsem, poděla u svatého Jiří,
svatý Jiří vstal, zem odemykal,
aby tráva rostla, tráva zelená, fiala modrá,
všelijaké kvítí nám na cestu svítí,
nám, nám, přáslavským pannám.“
Dnes si jedličku vyrábějí dívky samy nebo jim s ní
pomáhají rodiče. Letos se nás sešlo 15 a děvčátka
krásně zpívala. Počasí nám přálo, svítilo krásně
sluníčko a výslužka byla taky pořádná. Už se těšíme
na příští rok!
Marie Rochovanská

STAVĚNÍ MÁJE – 25. 4. 2019

Jak je to jednoduché…Nazdobit, omotat, přibít a přivázat, zvednout a… Májka stojí…☺

HASIČSKÁ SOUTĚŽ – ŽÁCI
Dne 18. května 2019 od 10 hodin proběhl na hřišti v Přáslavicích již VII. ročník Hasičské pohárové
soutěže pod záštitou starostky obce. Týmy soutěžily v kategoriích přípravka, mladší a starší žáci. Na
domácí půdě přivítalo SDH Přáslavice celkem 10 týmů. V kategorii přípravky se zúčastnily pouze dva
týmy, avšak předvedly okouzlující výkony. V kategorii mladších žáků se tým z Přáslavic umístil na
krásném 3. místě s časem 29,08 s. V kategorii starších žáků zvítězil tým z Hluboček s časem 16,36 s.
Naši starší žáci skončili na 2. místě s časem 18,39 s.
Všichni diváci si vychvalovali skvělé výkony, které byly na trati předvedeny, výborné občerstvení, a
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také stánek s cukrovou vatou. Tímto bych chtěla poděkovat nejen členům SDH za vzornou přípravu,
ale také všem divákům, kteří přišli podpořit naše mladé hasiče.
Za SDH Přáslavice Libuše Hrošová

ODPOLEDNE PRO SENIORY
V neděli 19. května ve 14.00 hodin se velký
sál obecního úřadu rychle zaplnil vystupujícími dětmi, rodiči, seniory a dalšími
návštěvníky. Všichni se usadili a program
mohl začít. Zahájení patřilo tanečnímu
kroužku Hany Kopřivové, pak se vystřídaly
jednotlivé oddělení ze školky a konec patřil
školákům. Bohatý a pestrý program trval
téměř 2 hodiny a byl plný básniček, písniček, her a tanců. Pro závěrečnou pohodu
hrála hudební formace Fontána.
(mg)
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Zájezd pro seniory pod záštitou OÚ Přáslavice se uskutečnil dne 16. 5.
2019 k Modré u Velehradu a na Velehrad. Zúčastnilo se nás hodně,
celkem 46 účastníků. Měli jsme průvodce pana Martina Ivana, který nás
provázel po celou dobu zájezdu. Vyjeli jsme po osmé hodině od
obecního úřadu za nepříznivého počasí, které nás ale neodradilo.
Během cesty do Modré nás p. Ivan informoval velice zajímavým
výkladem z doby 9. století o Velké Moravě. První zastávka byla
Archeoskanzen Modrá, počasí nám nepřálo, ale všichni snad byli trpěliví
a věřili, že se počasí umoudří. Archeologický skanzen v Modré
představuje ideální podobu Slovanského opevnění sídliště – hradiska
s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen
stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných
archeologických objektech.
Další prohlídka v Modré byla Živá voda. Je to evropský unikát – tunel ve
sladké vodě. Je 3,5 m pod vodní hladinou, má délku 8 m a šíři 3 m.
Viděli jsme kapry, štiky, candáty nebo sumce a další. Raritou jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve
migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Živá voda má novinku, má naučnou stezku s pratury,
s vyvýšenou lávkou, kterou jsme volně procházeli. Patřili po tisíce let k původním druhům v Evropě,
včetně území České republiky. Jsou to první dávno vyhynulá a znovu vyšlechtěná zvířata tohoto druhu
na celé Moravě. Po více než 700 letech se vrátili pratuři na Moravu – do obce Modrá. V parku jsme
shlédli mnoho bylinek a vodních rostlin – krásné prostředí.
Po přejezdu asi 1 km jsme přijeli na Velehrad. V restauraci na nás čekal oběd, byl dobrý. Doufám, že
ostatní byli také spokojeni. Krátký odpočinek při obědě a následoval další program.
Následovala prohlídka poutního areálu a Baziliky Nanebevzetí p. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Před
odjezdem jsme navštívili cukrárnu na Velehradě. V průběhu zájezdu se počasí umoudřilo k naší
radosti. Doufám, že se všem účastníkům zájezd líbil.
Děkujeme našemu průvodci p. Martinu Ivanovi za celodenní péči o nás, kterou nám věnoval a za jeho
odborný výklad.
Senioři děkují i Obecnímu úřadu Přáslavice za uskutečnění výborného zájezdu.
Za účastníky zájezdu Věra Vodičková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
DEN ZEMĚ V ZŠ
Dne 23. dubna jsme si v ZŠ připomněli Den Země projektovým dnem, jehož součástí byla i exkurze na
Sběrném dvoře v Přáslavicích.
Žáci se postupně ve skupinách vypravili se svými učiteli na Sběrný dvůr a cestou si všímali umístění
kontejnerů a nádob na tříděný odpad. Na místě samém se výkladu a prohlídky ujal Ing. Jiří Víteček,
který děti seznámil nejen s pokročilými metodami sběru, třídění a odvozu odpadů v obci, ale i se
způsoby následného zpracování vytříděného odpadu. Tak se mohli žáci dovědět, co se děje např. s
odloženými televizemi a obrazovkami, jak jsou rozebrány, roztříděny na jednotlivé skupiny materiálů
a polotovarů a k čemu se pak znovu využívají. Podobně si pak prakticky ukázali, která část jejich
oblečení a obuvi může být vyrobena z recyklovaných surovin a jak se dá recyklovat oblečení a obuv,
až jim doslouží. Děti mohly nakouknout do „e-domečku“, kontejnerů na bioodpad nebo na oblečení
atd.

Rozloučili jsme se závěrečným mottem celé exkurze: „Produkovat co nejméně odpadů a vzniklý odpad
co nejvíce třídit – máme k tomu v naší obci ideální podmínky.“
Získané poznatky se snažíme uplatňovat v praxi, aby se žáci mohli aktivně účastnit třídění odpadů,
které vznikají při provozu a výuce ve škole. Na chodbách v budově ZŠ byly nově umístěny nádoby na
tříděný odpad (plasty a papír), ve dvoře máme kontejner na bioodpad a na školní zahradě 2
kompostéry. Chystáme se také umístit barevně odlišené tašky na tříděný odpad do jednotlivých tříd.
Mgr. Eva Fojtíková
PROJEKT ŠABLONY II – UČÍME SE PRO ŽIVOT
Zapojením do projektu MŠMT, jako poskytovatele dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, získala naše škola, školka a školní družina dotaci ve výši 1 037 454 Kč.
Z těchto financí budou hrazeny v příštích dvou letech tyto aktivity:
Školní asistent pro MŠ, ZŠ a ŠD, kterého máme už od ledna. Projektový den ve škole, komunitně
osvětová setkání, vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtenářskou pregramotnost v MŠ
a čtenářskou a matematickou gramotnost v ZŠ, využití ICT ve vzdělávání, ve školní družině Klub
zábavné logiky a deskových her a projektové dny v ŠD i mimo ŠD.
Některé aktivity jsme začali naplňovat už ve druhém pololetí tohoto školního roku:
PROJEKTOVÝ DEN – DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Dne 29. 4. 2019 se v rámci realizace projektu Učíme se pro život-Výzvy Šablony II, uskutečnil
projektový den Dopravní výchova pro 1. - 5. třídu ZŠ na mobilním dopravním hřišti.
Děti si pod vedením odborníků z praxe, ve spolupráci s našimi pedagogy, užily zábavné dopoledne a
něco nového se naučily.
Teoretická část byla zaměřena na správné přecházení silnice, důležitá telefonní čísla a dopravní
značky. Potom následovala praktická část, kdy děti jezdily na el. autíčkách, čtyřkolkách a staly se
chodci. Na to vše dohlíželi dopravní policisté z řad žáků, kteří za nesprávné počínání udělovali pokuty.
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VYUŽITÍ ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ANEB HURÁ, MÁME VE ŠKOLCE TABLETY!
V rámci realizace projektu jsme zakoupili 14 tabletů pro děti z MŠ.
Děti a p. učitelky si 30. 4. vyzkoušely pod vedením lektora první
ovládání a nastavení tabletů.
Má využití ICT ve školce smysl? Magicbox, tablet, interaktivní tabule,
chytrý telefon, počítač – to vše dnes můžeme do výuky s dětmi zařadit.
Co je ale nejdůležitější a na čem vše stojí a padá, je osobnost průvodce
dětí na jejich cestě za poznáním světa. Tablet je jedním z didaktických
nástrojů. Umožní nám učit děti hrou a takovým způsobem, který je jim
blízký. Můžeme vést děti ke spolupráci i k toleranci k chybám
druhých. Propojí činnosti s tím, jak jsme již ve školce zvyklí pracovat.
Chceme, aby se v naší školce i škole staly moderní výukové pomůcky
běžnou součástí výuky. Tablety budou ve výuce využívat také žáci
školy.
Mgr. Eva Šrámková
PROJEKT FINANČNÍ GRAMOTNOST
Ve dnech 16. a 17. května se žáci ZŠ zapojili do projektu Rozumíme penězům.
Děti z 1. až 3. ročníku uplatnily své matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi a
seznámily se s pojmy banka, bankomat, platební karta, PIN, kapesné, nájem, půjčka.
Děti ze 4. a 5. ročníku rozšířily tyto znalosti o pojmy finanční úřad, úrok, pojištění, dluh, daně, euro.
Sestavily také finanční plán domácnosti.
KLADENÍ VĚNCŮ U POMNÍKU PADLÝCH
Bylo další květnovou akcí, které se žáci školy zúčastnili a která se konala v úterý 7. května. V letošním
roce slavíme 74. výročí ukončení II. světové války. Po úvodním projevu starostky obce Ing. Jitky
Ivanové přednesli recitátoři z 5. ročníku povídku „Vzpomínka na květnové povstání“
nezapomenutelného vypravěče Františka Nepila z knihy fejetonů Dobré, a ještě lepší jitro.
Po ukončení programu byli vybraní žáci školy a občané pozváni na malé občerstvení na obecní úřad.
ŽÁCI ŠKOLY UKLÍZÍ OBEC
Z důvodu nepříznivého počasí jsme se letos nezúčastnili plánované akce Čištění Vrtůvky dne 10. 5.
Náhradním programem byl úklid obce – prostoru v okolí školy, sídliště a místních cyklostezek.
Odměnou bylo dětem občerstvení v podobě uzeného kabanosu, špekáčků, čaje a sladkostí, podávaných
na obecní zahradě. Všichni jsme z akce odcházeli s pocitem dobře vykonané práce😊.
Mgr. Lenka Tozziová, Mgr. Dagmar Škývarová
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FOTOGALERIE: Kladení věnců a Uklízení obce
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Ve dnech 2. a 3. dubna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy.
Předškoláci se před samotným zápisem mohli zúčastnit
projektu „Škola nanečisto“, který se skládal ze čtyř setkání
s pestrým programem. Děti si vyzkoušely, jaké je to být
žákem a rovněž měly možnost poznat všechny paní učitelky
zdejší základní školy. Díky tomuto projektu, se nemusely
obávat zápisu, jelikož navštívily již pro ně známé prostředí.
K zápisu své ratolesti přišli doprovodit a podpořit maminka
i tatínek. Na všechny naše budoucí žáčky se těšíme a všem
rodičům přejeme hodně sil a trpělivosti, protože je čeká
řada let povinností, pravidelného režimu, úkolů a všeho, co
je spojeno se školní docházkou.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 13. 4. 2019 jsme s velkou radostí přivítali naše nové občánky. Pod vedením Mgr. Evy
Fojtíkové si děti z první třídy připravily dramatizaci básně „Červená Karkulka“, zástupci ostatních tříd
zazpívali několik písní. Našim malým občánkům přejeme pevné zdraví a milující rodiče.
Mgr. Iva Mikulková
Slavnostního Vítání občánků se zúčastnily a do Pamětní knihy byly zapsány tyto děti:
Kira Králíková, Klaudie Kimlová, Ema Bulenová, Claudie Lojda, Evelin Moravcová, Šarlota
Dyjáková, Sophie Krmelová a Leopold Navrátil.
Vítání občánků si poprvé vyzkoušela i naše nová paní starostka Ing. Jitka Ivanová. Trému nedala na
sobě znát a vše dobře zvládla. Jak přivítání dětí, tak i povzbuzení rodičů.
Maminky nových občánků po programu dětí ze základní školy dostaly krásnou kytičku, publikaci obce
Přáslavice, finanční dárek a jako vzpomínku několik fotografií na památku na tento den.
Vystupující děti čekala sladká odměna.
(mg)

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL PŘI ZŠ A MŠ
V letošním roce se nám podařilo obnovit působení Rodičovského sdružení při Mateřské škole
Přáslavice 246 a rozšířit jeho aktivity i na Základní školu. Pod novým názvem Spolek rodičů a přátel
při ZŠ a MŠ Přáslavice bylo sdružení oficiálně zapsáno 4. 3. 2019 do spolkového rejstříku.
Naším cílem je rozvoj spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí se Základní školou a Mateřskou
školou. Podařilo se nám již v tomto roce zorganizovat několik akci, jako například Dětský karneval a
Jarní bazárek. Výtěžek z těchto akcí byl a bude použit ve prospěch žáků naší ZŠ a MŠ Přáslavice. A to
především na dopravu na různé kulturní akce a školní výlety.
V dalších letech chceme své aktivity rozšířit a nadále úzce spolupracovat se ZŠ a MŠ Přáslavice.
A budeme rádi za podporu všech rodičů a zákonných zástupců dětí.
Zuzana Tlačbabová, předsedkyně spolku
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CO NOVÉHO VE ŠKOLCE …
12. 4. 2019 – PEVNOST POZNÁNÍ OLOMOUC
Skupinka nejstarších dětí se vydala 12. 4. 2019 objevovat nové věci do Pevnosti poznání v Olomouci.
Děti zde navštívily dvě expozice – Vědecká výtvarka a Fyzika v kuchyni.
Během vědecké výtvarky si vyzkoušely zajímavé výtvarné techniky, jako byly třeba barevné otisky
mýdlových bublin nebo práce s barvami a mořskou solí.
V expozici „Fyzika v kuchyni“ si děti vyzkoušely různé pokusy se surovinami, které najdeme v každé
kuchyni. Vyzkoušely si vytvořit sopku pomocí octu, barviva a jedlé sody, sledovaly, co se stane, když
do barevné vody přidáme olej, a nakonec tam hodíme šumivou tabletu, nebo co se stane, když dáme do
mikrovlnné trouby alobal.
26. 4. 2019 – ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE
Dne 26. 4. 2019 se v mateřské škole na sídlišti uskutečnilo „Čarodějnické dopoledne pro děti“.
Děti už od samého rána přicházely do školky v krásných
kostýmech.
Dorazilo k nám také divadlo, které si pro děti připravilo
„Čarodějnickou pohádku“, do které byly částečně zapojeny i děti pomocí rozhovoru.
Po shlédnutí pohádky se všechny čarodějnice a všichni
čarodějové přesunuli na školní zahradu, kde pro ně byly
připravené různé úkoly a soutěže, za které nakonec dostali
sladkou odměnu.
10. 5. 2019 – UKLIĎME OBEC
Místo plánované akce Čištění kolem toku Vrtůvky se
z důvodu nepříznivého počasí děti zúčastnily akce
„Ukliďme obec“. Všichni účastníci se sešli na zahradě
obecního úřadu, kde dostali velký pytel na odpadky.
Potom už se vydal každý po své trase.
Děti se během akce naučily, že odpadky patří do koše,
a ne do přírody, protože jí to škodí.
Akce byla ukončena opět u obecního úřadu, kde paní
učitelka s dětmi odevzdala pytel s odpadky, a děti byly
odměněny sladkou odměnou.
24. 5. 2019 – MUZIKOHRÁTKY
Děti z mateřské školy se zúčastnily programu s názvem „Muzikohrátky“. Pro děti byl připravený
bohatý program, během kterého „cestovaly“ po různých kontinentech a zemích světa, a seznamovaly
se s různými druhy hudebních nástrojů, které u nás nejsou až tak známé, ale jsou typické pro daný
kontinent či zemi.
Děti se seznámily s názvy hudebních nástrojů a se zvuky, které jednotlivé hudební nástroje vydávají,
když se na ně hraje. Na závěr dostalo každé dítě do ruky nějaký hudební nástroj a společně si všechny
děti zahrály.
28.5.2019 – DĚTSKÝ DEN
Dne 28. 5. 2019 byl pro děti připravený bohatý program s pohádkou, který se uskutečnil na malém sále
obecního úřadu. Děti byly zapojovány do příběhu pomocí her a soutěží, za které získávaly sladkou
odměnu. Nechybělo ani zpívání do mikrofonu či společné tancování.
Za MŠ Přáslavice Kristýna Vagrčková
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FOTOGALERIE: Velikonoční ohlédnutí

Velikonoce – Pouť po kapličkách – 22. 4. 2019
Jedno ze zastavení v naší kapli sv. Rocha.

Velikonoční koledníci z mateřské školy na obecním úřadě – 17. 4. 2019. Děti nás trošku vymrskaly a hezky zakoledovaly.

Velikonoční turnaj ve florbale
Pořadatel: TJ Sokol Přáslavice
20. 4. 2019
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SPONZOR

14

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ČERVEN

ČERVENEC

Pavel Gujdan
Marie Chumchalová
Miroslav Pilný
Eva Zelinková

Anna Babicová
Anna Bílá
František Škoda
Milada Bednářová
Marie Nováková
František Urbášek
Vlasta Špičková
Jarmila Tárnyiková
Josef Bartoněk
Ludmila Vodičková
Libuše Přidalová
Radomír Číhal

Srdečně blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší!

Jan Palkovič
Matěj Truhlář
Vítáme nové občánky!

A K C E V O B C I: ČERVEN – ČERVENEC
sobota
sobota
čtvrtek
sobota
sobota
sobota
neděle-neděle

1. 6.
8. 6.
20. 6.
29. 6.
29. 6.
20. 7.
21.-28. 7.

Dětský den a kácení máje
Obec + spolky
Diskotéka
FK
Setkání seniorů a zasloužilých hasičů
SDH
Pohárová soutěž pod záštitou starostky obce
SDH
Diskotéka
SDH
Diskotéka
FK
Letní soustředění
TS Tomáše Komendy
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