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Naše školka,to je školka,

rádi do ní chodíme,

hrajem si tu, malujeme,

novému se učíme..

Sluníčko nám pěkně svítí,

do té naší školičky,

pokukuje,pomrkuje,

na ty hodné dětičky.

Léta letí,léta běží,

Šedesátpět už má let,

Žádná babka to však není,

směje se na celý svět..

Nový kabát,nová okna,

ať si brzy oblékne,

pozvedneme všichni číše,

šampáněm si ťukneme.

Kdo tu není, ať sem běží,

pojďte všichni spolu přát,

volat vivat,volat hurá,

té Školičce Kamarád.
(nápěv Prší,prší)



V lednu 2012 Školička Kamarád 

slavila narozeniny a skoro každý jí přál 

nová okna a nový kabát.Dokonce toto 

přání zpívaly Školičce i děti ve své 

písničce. 

Přání se mají plnit a tak slovo dalo 

slovo,štěstí přálo a rekonstrukce za 

obrovské finanční podpory - 

Městyse Nové Veselí a  

Státního fondu životního prostředí – 

mohla začít! 
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Hurá postavit lešení. 
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V pondělí 2.července 2012 

nastoupil celý kolektiv Školičky Kamarád 

a vyklízení začalo! 
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O týden později dne 9.července 

nastoupila firma PKS a začala výměna 

oken,to vám bylo rámusu!  
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Dne 11.července jsou okna 

vyměněna,uvnitř probíhají zednické 

práce . A zvenku může začít oblékání 

Školičky do teplého kabátu. 
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Venku probíhá zateplování 

a uvnitř nastupují malíři a naší 

modelce Školičce Kamarád dávají zpět 

krásné barvičky. 
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Další,kdo se podílel na zvelebování 

Školičky Kamarád, byl pan Veselý 

fi.Truhlářství Veselý a usazoval 

krásné,barevné parapety.Dokonce i 

dovolenou odložil,aby Školička 

Kamarád byla hezčí a hezčí. 
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←parapety tělocvična 

→ parapety Berušky 



← parapety Kuřátka 

→ parapety Koťátka 



Dne  20.června 2012 



Dne 15.srpna 2012 



Dne 20.června 2012 



Dne 15.srpna 2012 



20 června 2012 





Sem foto nový vchod 





Sem foto více úhlů pohledu 











Rok 1979  

Rok 2012 



U paní kuchařek bylo také pěkně 

veselo.Probíhala zde výměna 

pracovních desek, univerzálního 

hnětacího stroje, nerezové baterie 

se sprchovým oplachem, dále 

mycího stolu.  

 



←nový plynový 

sporák 



nerezové baterie se 

sprchovým 

oplachem → 



← univerzální 

hnětací stroj 



Dne 20.srpna 2012 se Školička 

Kamarád opět otevřela pro děti. 

Zvenčí nadále probíhá rekonstrukce, 

Proto je nutno chodit bočním 

vchodem. Nám to však nevadí, chvíli 

vydržíme a budeme mít Školičku 

úplně novou 



               A je to tady! 

Je 1. listopadu 2012, je po kolaudaci a 

otvíráme hlavní vchod naší Školičky 

Kamarád. 

               Vítejte u nás, 

Ať se Vám tu líbí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Prosíme všechny, neničte nám tu nic, vše 

stálo hodně peněz a za vším je mnoho a 

mnoho práce šikovných lidiček  


