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Jak jsme vynášeli Morenu … 

I když letošní zima byla poněkud rozpačitá a mírná, pojistili jsme si její odchod a přivítali 

zase po roce první jarní den. 

Děti se na tuto událost spolu s učitelkami zodpovědně připravují. Vždyť ztvárnit Morenu, to 

není jen tak. Už ji vlastně někdo viděl? Tak jak na to? 

Naše Morena je celkem mírumilovná, veselá a elegantní figura, oblečená v ženských šatech. 

Někdy je nám až líto, že ji pustíme po vodě, aby doplavala do daleké zimní krajiny, kde najde 

svůj domov a kde jí bude nejlépe.  

Jsme rádi, že se tato událost stala v naší mateřské škole již tradicí, vždyť máme kousíček 

k řece Ostravici. Za ta léta se k nám přidávají i diváci a věřím, že si touto událostí zpestří svoji 

dopolední procházku. 

A kdyby měl někdo obavu, že znečišťujeme řeku, nebojte se. Používáme ekologicky 

rozložitelný materiál. 

 

 

            
 

 

 

 



 

 

 



Přijela za námi netradiční hudební pohádka … 

Mezi děti zavítal pan Mgr. Pavel Josef Macků Ph.D. s netradiční hudební pohádkou  

„Babička Chrota vypráví“. Představil v ní dětem současné, ale i historické hudební nástroje. 

Chrota je starý hudební nástroj, který celé vyprávění doprovází. 

Pohádka s písničkami vyprávěla o trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh 

s trumpetou a o tom, jak jim nakonec pomohly ostatní hudební nástroje. Děti do pohádky 

vstupovaly svým zpěvem a po jejím skončení si připomněly, s jakými hudebními nástroji se v 

příběhu setkaly. Zaujaly je rovněž zejména praktické ukázky hry na jednotlivé nástroje, jejich 

zvukomalebnost i samotná technika hraní. Tolik hudebních nástrojů nezvyklých tvarů a zvuků 

pohromadě ještě nikdy neviděly, byla jich téměř padesátka a bylo opravdu na co se dívat. 

Po pohádce si děti zkusily znovu připomenout všechny hudební nástroje nejen názvem, ale 

i poslechem krátkých ukázek formou hudebních hádanek. Nástroje si nakonec samy zblízka 

prohlédly. 

Po celou dobu programu byly děti soustředěné, nadšeně vše sledovaly i spolupracovaly. Díky 

vysoce profesionálnímu výkonu jsme všichni prožili nevšední dopoledne s hlubokým 

osobním prožitkem.  

 

Některé z hlavních předváděných nástrojů: 

 



 

 

         

 

 

 

 



Byli jsme na návštěvě … 

 

V letošním roce probíhá v naší mateřské škole významný projekt, který je nazván Se 

sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody, na který nám byl poskytnut účelový 

neinvestiční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz. Blíže jsme vás s tímto projektem seznámili v č. 8. 

 

V rámci tohoto projektu jsme s dětmi navštívili 23. 4. 2014 Integrované výjezdní centrum 

Slezská Ostrava, Čs. armády 1892/ 20a, Slezská Ostrava pro hasičskou jednotku, Záchrannou 

službu a Městskou policii. 

Na děti čekalo spoustu zážitků, ale také poučení o tom, jak je důležitá ochrana zdraví, života. 

Seznámily se s fungováním integrovaného záchranného systému s doplněním zajímavých 

zkušeností ze zásahů záchranářů, kteří rovněž ochotně odpovídali na zvídavé otázky dětí. 

Velkým zážitkem bylo sednout si za volant hasičského auta, sanitky či spustit maják 

s houkačkou.  A když se k tomu přidalo vyzkoušení hasičského oblečení samotnou paní 

učitelkou, která zároveň zdolala výšku po žebříku na střechu hasičského auta, obdiv dětí 

nebral konce. 

Větší děti věděly, jaké telefonní číslo vytočit v případě přivolání pomoci, jak se chovat 

v případě nenadálé situace, za což jim patřila velká pochvala samotného náčelníka. 

Odcházeli jsme všichni plní dojmů a zážitků a téměř všichni kluci měli jasno v tom, čím 

budou až vyrostou. 

       

 



    

     

     

 



O co se nedá rozdělit … 

V rámci projektu Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody jsme se s dětmi 

ZELENÉ TŘÍDY dostali až k diskuzi nad tím, o co se dá nebo nedá rozdělit. Cílem bylo 

přivést děti k tomu, aby se zamyslely nad ochranou svého zdraví, života. 

 

Děti se vyjádřily takto: 

 

Viktorka: nedá se rozdělit o vlasy, ale o kamarádství, hračku nebo peníze ano 

Anička: o život, ten máme každý jenom jeden 

Ondra Do.: nejde se rozdělit o své kosti 

Honzík: ale dá se rozdělit o nějaký orgán z našeho těla, třeba o ledvinu 

Filip: také se můžeme rozdělit o svoji krev 

Amálka: o mozek  

Vojta: o oči 

 

Otázka byla dále položena takto: „A co bych nikdy nikomu nedal“ 

 

Anička: nedala bych nikomu svůj dům 

Robinek: nedal bych nikdy své rodiče jinému dítěti, ale kdyby žádné nemělo, tak by se mohlo  

                přidat k naší rodině a být s námi 

Ondra Do.: nerozdělil bych se o svou postel ani televizi 

Mikuláš: nedal bych nikomu své hračky 

Ondra Du.: nedal bych nikomu svoji peřinu 

Žanetka: nedala bych nikomu svoji maminku a tatínka 

Vašík: nedal bych svůj nový foťák 

Emilka: já bych nedala svoji knížku 

Viktorka: nerozdělila bych se o své tělo a o krabičku od dědy, kde mám různé tajnosti 

Honzík: já bych se nerozdělil o svoji zlatou medaili a o peníze 

Lukáš: o své rodiče a o auto, které budu mít, až budu velký 

Matouš: nedal bych nikomu svůj pokojíček 

Viktorek: já bych se nerozdělil o to, co postavím 

Amálka: nerozdělila bych se o své hračky a o svůj holčičí pokojíček 

 

 

Musíme však říci, že všechny děti ze ZELENÉ TŘÍDY jsou kamarádské, umí se rozdělit, 

pomoci si navzájem a dokonce přinést kamarádovi něco, co ztratil, aby mu to nebylo líto. Jsou 

to skvělé děti. 

 

 

 

 

 

 



Oslavili jsme společně s dětmi Den Země ... 

Každoročně věnujeme oslavě Dne Země pozornost a prožijeme s dětmi v rámci školního 

projektu environmentálního vzdělávání mnoho aktivit a činností a to jak v MŠ, tak v blízkém 

okolí.  

Také letos jsme se společně s dětmi zabývali tématy: 

1/ DÝCHÁME (problematika ovzduší - co zhoršuje nebo zlepšuje kvalitu ovzduší ) 

2/ PIJEME (čistota, nezávadnost pro člověka, vodní zdroje, vycházka k Ostravici) 

3/ SLYŠÍME (hluk v životním prostředí a jeho účinek na zdraví člověka) 

4/ ODPOČÍVÁME (chráněná území, les, čistota krajiny - skládky, naučné stezky) 

5/ CHODÍME, JEZDÍME (doprava, cyklostezky, ochrana zdraví a života)  

6/ BYDLÍME (hezké a čisté bydlení pro nás, jak se podílíme na úpravě životního prostředí) 

7/ VYHAZUJEME (odpadní materiál a kam s ním, význam třídění odpadu) 

8/ JÍME, PIJEME, POUŽÍVÁME (zdravý životní styl pro každého z nás /potraviny, nápoje, 

materiály)  

9) CO NÁM ŠKODÍ (co škodí našemu zdraví – návykové látky, toxiny, stres…, nebezpečné 

vlivy pro zdraví člověka). 

 

Je pozoruhodné, kolik informací děti mají a jak je dokáží vyhodnotit. Je zřejmé, že tato 

problematika jim není cizí a mají již své vlastní představy a názory. 

 

Také jsme společně s dětmi vyrobili některé zajímavé předměty z odpadního materiálu, 

zorganizovali papírový a víčkový den, učili se třídit odpad a v Komenského sadech jsme vše 

prověřili zábavně naučnou formou. Čekaly na nás stanoviště s programy o ovzduší, vodě, 

půdě, fauně i floře, hry a rébusy, různé modely a makety a dokonce i maskot. Děti i paní 

učitelky si tento den a vlastně celý týden opravdu užily. 

      

 

 



Možná nevíte... 

Jak vznikl Den Země 

Vznik tohoto svátku se datuje do roku 1970, kdy 22. 4. proběhla první kampaň pod názvem 

Den Země ve Spojených státech amerických. Tato kampaň žádala zvýšit energetickou 

účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit 

z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu Země atd.  

Kampaň, která měla za cíl prosadit otázku ochrany životního prostředí do politické diskuse 

a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku, inicioval americký senátor Gaylord Nelson za 

podpory ostatních amerických politiků. Akce se v roce 1970 zúčastnily milióny občanů USA, 

a to zejména studentů základních, středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas 

a dala vzniknout tradici oslav Dne Země - 22. dubna - jako mezinárodního svátku životního 

prostředí.  

V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 

140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy 

z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, ekotrzích, 

úklidových akcích a jiných aktivitách na 3 600 místech a ze Dne Země 1990 se tak stala 

největší veřejností organizovaná aktivita v historii. Akci Den Země podporuje celá řada 

významných organizací, osobností, vědců i politiků.  

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa, bez ohledu na původ, víru či 

národnost. 

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice. 

Největší význam Dne země spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci 

a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí do celostátního 

a celosvětového kontextu. Den Země umožňuje spojit síly k výraznějšímu oslovení široké 

veřejnosti i představitelů politické i ekonomické moci ve jménu ochrany přírody a životního 

prostředí. Každým rokem takto probíhá velké množství akcí, do kterých se stále více zapojují 

vedle nevládních organizací zejména školy, místní a státní úřady, místní samospráva a velké 

množství jednotlivců.  

Zdroj informací: Den Země: Kdo říká, že nemůžete změnit svět? Praha: MŽP ČR, Hnutí 

Brontosaurus, 1991  

 

 

 

 



Svátek maminek … 

Oslava mateřství se v různých podobách slaví už od starověku. V České republice připadá 

Svátek matek na druhou květnovou neděli. 

 

Také letos se všechny děti na oslavu svátku maminek důkladně připravily. Starší děti si samy 

dokonce sestavily program, vybíraly písničky a verše, o kterých si myslely, že maminku 

překvapí ještě více než loni. Některé písničky však stále zůstávaly v jejich Top žebříčku a nic 

se nedalo dělat, zazpívat se musely. S výběrem dárku pro maminku měly děti letos docela 

jasno. Vždyť každou mámu nejvíce potěší obrázek namalovaný z lásky. A když se zasadí do 

rámečku k zavěšení, tak je na světě velká paráda, kterou si máma určitě vystaví na důležitém 

místě. Ale i tak, na dárečky se nezapomnělo. Děti vyráběly podle svých možností, paní 

učitelky radily, kamarádi hodnotili, pomáhali si navzájem …, zkrátka, všem se podařilo něco 

krásného. Někde osvěžila přáníčko i živá kytička.  Děti nezapomněly ani na tradiční galerii 

portrétů maminek v šatnách a věřte, že maminky se na nich poznaly, jak byly dokonalé. Však 

také při povídání o maminkách, které bylo velmi citové a láskyplné, děti dokázaly věrně svoji 

maminku popsat. Barvu vlasů, očí, kouzelný úsměv, co nejraději obléká. Důležitou pozornost 

děti věnovaly rovněž výzdobě a přípravě své třídy. Ta musela být veselá a jarně vyzdobená. 

Jenom škoda, že se nám neukázalo sluníčko, ale i tak byla ve třídách slavnostní atmosféra 

a radostná pohoda.   

Myslíme si, že opět vše dobře dopadlo, na nic jsme nezapomněli. Děti přinesly radost 

a srdíčko na dlani, ubezpečily maminky o tom, jak je mají rády. Děkujeme všem za velikou 

účast a to nejen maminek, ale také babiček, tatínků, dědečků a starších sourozenců, kteří se 

společně přišli na děti podívat.  

 



 

 

 

 

 

 



Podporujeme projekt Ostrava – Evropské město sportu 2014 

V rámci partnerství a spolupráce se Střediskem volného času Ostrčilova 19, Ostrava, jsme 

přijali pozvání na akci „POZÓÓÓÓR, START !!!! -  Ostrava sportuje tradičně i netradičně“, 

která v rámci dotačního projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 byla finančně 

podpořena Statutárním městem Ostrava. 

Sportovní akce byla určena všem dětem, mládeži, ostravským MŠ a ZŠ, klientům středisek 

volného času a domech dětí a mládeže, ale i další široké veřejnosti a konala se v Komenského 

sadech.  

Pro děti byla připravena pestrá škála sportovních tradičních i netradičních disciplín jako 

například - slalom na koloběžkách, žonglování s talířem, opičí dráha, pavučina, skládání 

puzzle s logem akce (pro nejmenší s logem SVČ), přenášení životů, neposedná váza, miny, 

hod na košík nebo tradiční disciplíny – florbal, badminton, ping pong, sprint, hod do dálky, 

skok do dálky, skok do výšky…a mnohé další. 

Tohoto sportovního dopoledne se zúčastnily všechny děti naší BAREVNÉ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY. 

Na startu každý obdržel mapu, na které byla zakreslena všechna stanoviště s upřesněním 

konkrétní sportovní činnosti. Cílem bylo, aby každý účastník absolvoval pokud možno co 

nejvíce disciplín. Děti byly nadšené a projevily nejenom sportovní, ale i bojovnou aktivitu 

a vše si pod dohledem své paní učitelky vyzkoušely a zvládly dobře všechny sportovní úkoly. 

Za každou splněnou činnost dostaly na stanovišti do své mapky razítko, které bylo důvodem 

k vyzvednutí zasloužené odměny v cíli, kterou byl buton s logem akce. A na samý závěr 

proběhlo losování odevzdaných mapek s razítky. Štěstí přálo Vašíkovi Jirmanovi ze ZELENÉ 

TŘÍDY, který vyhrál sportovní náčiní. Blahopřejeme nejenom jemu, ale všem dětem, které 

dokázaly, že umí dobře reprezentovat nejen naši BAREVNOU MATEŘSKOU ŠKOLU, ale 

i naše město OSTRAVU!!! - Evropské město sportu 2014. 

 

 



    

    

 

Poděkování ... 

Většina dospělých si občas povzdychne, jak ten čas letí... O to milejší je, když se k nám 

bývalí rodiče i po letech vrací jako dávní přátelé. Zajímají se o život školy, její úspěchy nebo 

přijdou, aby se podělili o své vzpomínky, darovali dětem již nepotřebné hračky, které doma 

ještě našli po svých dětech, vnoučatech. 

Často tak mezi nás zavítá i pan Jiří Matějíček, jehož chlapci jsou už dávno dospělí. Nikdy 

nezapomene dětem něco přinést do třídy, ať jsou to omalovánky, barevné křídy, pastelky, 

pexesa a další a další věci. Sleduje také, jak si škola vede. V zimě nám držel palce při zdobení 

vánočního stromku na Masarykově náměstí a potěšilo nás, že pro něj byl ten náš stromeček 

nejhezčí.  

Pan Matějíček pomáhal škole i za doby, kdy k nám docházel jako rodič. Vyrobit, opravit, 

smontovat…, to pro něj byla hračka. Děti rády přihlížely, podávaly potřebné nářadí, přidržely 

prkýnko, učily se tak budoucímu vztahu k práci. Dnes jsou tyto chvíle dětem možná vzácné 

a je tedy dobře, že polytechnická výchova má znovu zelenou. 

A proto udělujeme milému panu Matějíčkovi velkou   1*. 


