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OSTRAVA!!!  TADY ŽIJEME… 

V rámci integrovaného bloku školního vzdělávacího programu jsme s dětmi ZELENÉ 

TŘÍDY besedovali o našem městě, ve kterém žijeme. O tom, co se nám zde líbí či naopak 

nelíbí, co bychom změnili, nebo o tom, co bychom chtěli naší Ostravě popřát do budoucích 

let. I když se dětem položené otázky zdály zprvu jednoduché, při slovním vyjádření se mnohé 

z nich hlouběji zamyslely. Vždyť úloha budoucího starosty nebo možná starostky je nadmíru 

zodpovědná a vážná. Nakonec však měly děti docela jasné představy a cíle: 

 

Co se mi líbí – nelíbí, co přeji našemu městu 

Anička: líbí se mi jméno našeho města. Nelíbí se mi, že zde hodně lidí kouří a ničí si tak 

             vzduch, který dýcháme. 

             Městu přeji, aby se Ostravané měli rádi a neubližovali si. 

 

Viktor: tak mně se líbí nejvíce naše fotbalové hřiště na Bazalech. Nelíbí se mi, kolik jezdí  

             přes město aut. 

             Přeji Ostravě, aby zde nebyli žádní zloději, protože tetě ukradli z bytu její šaty a byla  

             z toho moc smutná. 

 

Filip:    mně se nejvíce líbí naše vysoká radnice a socha před ní, která je na náměstí. Méně se 

             mi líbí to, že jsou tady zbytečné dopravní nehody. 

             Přeji si, aby v Ostravě žili dobří lidé. 

 

Honza: já mám rád Komenského sady, kam chodím s rodiči. Přál bych si, aby bylo v našem  

             městě bezpečně. 

             Přeji Ostravě, aby měla hodně stromů a květin, byla krásná a nikdo jí neškodil. 

 

Lukáš:  mně se líbí nově upravené nádraží, voda před ním. Nelíbí se mi, že tu kouří hodně  

             komínů, které nám znečišťují ovzduší, to bych tedy změnil, kdybych to uměl. A také  

             si přeji, aby mělo naše město ještě více obyvatel. 

 

Vašík:  v našem městě je hodně zajímavých míst a věcí a to se mi líbí. Nelíbí se mi výfukové 

            plyny, které cítím, když jdu domů. 

 

Johanka: mně se nejvíce líbí naše barevná školka, třída a zahrada. Bylo by pěkné, aby bylo  

             pořád teplo a rostly by všude hezké květiny. 

 

Amálka: já mám ráda dětské hřiště v Karolíně. Chodím tam s maminkou a hrajeme si tam.  

               Chtěla bych také, aby v našem městě bylo pořád hezké počasí, teplo.  

 

Vojta:   líbí se mi upravené okolí, záhony a cestičky. Chtěl bych jezdit po cyklostezkách, ale 

             aby jich tu bylo co nejvíce. 

             Přeji si, aby v Ostravě žili dobří lidé. 

 



Robinek: já jsem rád, že tatínek i maminka pracují v Ostravě blízko naší školky, ale bydlíme 

               dále. Určitě se mi nelíbí, že děti a někdy i dospělí lidé ničí v našem městě  

               přírodu. Přál bych si, aby ji lidé neničili. Ani to, co je tady krásné. 

 

Matouš: jsem rád, že máme blízko řeku Ostravici, chodím se na ni dívat. Nelíbí se mi plno  

              aut, která znečišťují ovzduší a já jsem z toho často nemocný. 

 

Amélie: líbí se mi, že je Ostrava plná zeleně. Nelíbí se mi, že je v parku od krtků plno krtinců. 

              Přeji si v Ostravě hodně sluníčka. 

 

Mikulášek: já jsem rád, že moje maminka pracuje na radnici, která stojí za naší školkou. Přeji 

                si, aby se nám už brzy narodilo miminko. 

 

Ondra D.: mně se líbí všechno, chtěl bych to tak pořád. 

 

Je vidět, že děti mají své město rády a záleží jim na tom, aby se v něm dobře cítily. A jestli 

někdy něco vylepší, změní? To uvidíme za pár let… 

 

 



Školní olympiáda… 

Již druhým rokem završujeme naši tělovýchovnou aktivitu - pohybové hry s tenisovou 

přípravkou celoškolní olympiádou, která prověřuje pohybovou zdatnost a dovednosti dětí. 

Také letos tomu nebylo jinak. Společně jsme se vydali do haly na tenisových kurtech SC 

OSTRAVA, kam všechny děti naší BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY během roku 

postupně docházely. Všichni jsme se těšili, jak si zasportujeme, zasoutěžíme a hlavně, jak si 

to zase jednou společně užijeme, vždyť patříme k sobě. 

Patřičně jsme se na to připravili, a aby bylo poznat jednotlivé třídní týmy, oblékli jsme si 

barevná trička s logem školy.  

Cvičící stanoviště, překážkové dráhy a mnoho dalších sportovních aktivit čekalo na zdolávání. 

Však jsme také doplnili nové náčiní za téměř 10 000 Kč. A tak se běhalo, skákalo, házelo, 

mířilo, koulelo a přenášelo, plížilo pod překážkami a zdolávalo. A nikdo nefňukal, že to nejde 

nebo že ho to dokonce nebaví. Kdepak! Sportovali jsme všichni ostošest, až se nám kouřilo za 

patami. 

Trenéři bedlivě kontrolovali, jak si děti vedly a také pochválili jejich snahu a dovednosti 

a vůbec nevadilo, kdo je malý a kdo je už větší. Všechny děti do toho daly svoje srdíčko, 

protože měly radost z pohybu. 

Na konci je čekal zasloužený diplom, medaile a každá třída dostala od paní ředitelky stříbrný 

pohár, který paní učitelky uloží na čestné místo ve třídě. 

Tak sláva všem vítězům a za rok zase nashledanou! 

 

Velkou 1* tentokrát udělujeme obětavým trenérům SC OSTRAVA a Ing. Miroslavu 

Eliášovi, který již druhým rokem převzal záštitu nad touto mimořádnou celoroční sportovní 

aktivitou, ve které budeme i v příštím školním roce pokračovat 

 

  



Beseda s policistou v MŠ… 

Návštěva policisty prap. Lukáše Poláčka se stala již tradicí. Letos však měla přece jenom něco 

výjimečného. Přivedl s sebou i svou dcerku Anežku, která se po roce přišla podívat za svými 

kamarády ze školky.  Sklidila velkou poklonu a úžas dětí, vždyť měla na sobě uniformu jako 

její tatínek a dokonce dětem přečetla krátkou pohádku. Její čtení doplnil v rámci akce 

ČTEME DĚTEM i její tatínek. Pohádka v podání policisty a přímo z knihy „Nové pohádky 

o dopravních značkách“? Tak ty jsme ještě opravdu neslyšeli. Byly nejen krásné, ale i poučné. 

A to se nám náramně hodilo, vždyť jsme celý rok pracovali s projektem o bezpečnosti dětí.  

Prázdniny se také kvapem blíží a nástrahy léta na sebe nedají dlouho čekat. 

Tak věřme, že se děti nejenom příjemně pobavily, ale že si také zapamatovaly to, co je 

důležité, vždyť nehody nejsou přece náhody! 

   

 

 

Slavnostní pasování předškoláků…     

 

Dne 19. 6. 2014 proběhlo v naší mateřské škole slavnostní pasování a vyřazení předškoláků, 

kterého se účastnily děti MODRÉ a ZELENÉ třídy, společně se svými učitelkami a rodiči.  

Byl to dlouho očekávaný den, na který se děti těšily, ale zároveň měly v očích otázku, zda 

obstojí v malé zkoušce, která je letos čekala a sice, připravili jsme pro ně malý test 

všeobecných znalostí a dovedností předškoláka. Samozřejmě, že všechny děti obstály na 

jedničku a prokázaly tak, že mají předpoklady stát se úspěšnými školáky. Jejich písnička Léto 

hraje na kamínky vzbudila v nás dospělých, rodičů i pedagogů, mnoho vzpomínek na 

bezstarostnou dobu dětství a prázdnin.  



Také nás děti přesvědčily o tom, že ABECEDA je pro ně hračka. Potom už nastalo samotné 

pasování mečem, předání šerpy, knihy s věnováním, fixů, pamětního listu a připínacího 

špendlíku s logem BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. Slavnostní akt byl završen SLIBEM 

PŘEDŠKOLÁKA. A tak jsme mohli uzavřít jednu důležitou kapitolu v životě těchto dětí – 

předškolní věk a léta prožitá v naší mateřské škole. 

Všem dětem ještě poblahopřála a přednesla k nim slavnostní řeč paní ředitelka, která zároveň 

poděkovala i rodičům za jejich podporu společného úsilí. Potom nás čekalo fotografování, 

rozdávání balonků a loučení…. 

Tak všem krásné léto, krásnou dovolenou a prázdniny, poslední předškolácké…. 

                       

  

 

 



Policie se šesti nohama aneb setkání v parku… 

 

Koně jsou nejen překrásná stvoření, která jsou ozdobou přehlídek, šampióni při dostizích, 

parkurech a drezúře, ale jejich úkolem je též: "Pomáhat a chránit". 

Jízdní oddíl Městské policie plní specifické úkoly na celém území města Ostravy jako 

například při pátrání po pachatelích a věcech související s trestnou činností v nepropustném 

terénu, rekreačních oblastech a lokalitách města. 

Na vycházce v Komenského sadech se dětem MODRÉ TŘÍDY naskytlo  zajímavé setkání. 

 

 

Potkali jsme hlídku Jízdní oddílu Městské policie Ostrava. Policisté přijeli ochotně k nám 

a přijali pozvánku ke krátké besedě. Na dotaz dětí  nás policisté seznámili s prací jízdní 

policie a jejich úkolech. Besedovali jsme o dopravní výchově, o negativních jevech a také 

o práci jízdní policie. Děti zejména zajímali koně a jejich majestátnost. S patřičným 

respektem je pozorovaly a prohlížely si je z bezpečné vzdálenosti. 

 

 



 

 

 

Všem se vlastně neplánované dopoledne s Jízdním oddílem Městské policie Ostrava líbilo. Na 

závěr se s dětmi také nechali vyfotit a my jsme jim poděkovali za jejich čas, který nám 

věnovali. 

 

 

Školní výstava… 

V závěru školního roku jsme uspořádali již 18. ročník celoškolní výstavy, která byla 

vyústěním výtvarně-pracovního projektu BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS a vlastně 

výtvarně dokumentovala celoročního projekt Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou 

přece náhody, se zaměřením na zdraví a životní styl.  

Východiskem byly prožitky a zkušenosti dětí. Děti měly vliv na výběr námětů k tématu 

projektu, spolurozhodovaly společně s učitelkou, vycházely z okruhů vlastního poznání 

a prožitých zážitků. Celý projekt byl veden ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě 

mohly děti získat odpovídající poznatky, dovednosti, zkušenosti.  



Děti pracovaly dle svých možností, s dosažením určitého cíle něco zhotovit, vytvořit, 

vykonat, vyzkoumat, zdokonalit, něčemu se naučit, v něčem zdokonalit sama sebe. Zároveň 

byly vedeny k tomu, že to co vytvoří, je smysluplné a jedinečné. V průběhu projektu uplatnily 

i sociální učení – podílely se na společných činnostech s uvědoměním si vlastního přispění 

k výsledku celé skupiny. Utvářely si nové poznatky, zkušenosti, dovednosti, volní a mravní 

vlastnosti. 

Seznamovaly se s novými materiály, technikami. Objevovaly nové výtvarné možnosti, 

rozvíjely fantazii, své zájmy i nadání. 

A tak, i za přispění vás, rodičů, vznikala krůček za krůčkem pozoruhodná výtvarná díla 

i odvážné scenérie, jejichž smyslem a účelem bylo zachytit svět očima dětí.   

K aktivní účasti na projektu byly vedeny a motivovány děti všech tříd BAREVNÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY se svými učitelkami, ostatními zaměstnanci školy. A tak se podařilo 

pozoruhodné výtvarné dílo, které nejenom potěšilo oči, ale vedlo děti i nás, dospělé, k rozvoji 

kompetencí k ochraně vlastního zdraví i zdraví druhých, k zamyšlení nad životem a smyslem 

našeho počínání. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

     



 

   

    

 

    

 

    

 



 

 

 

    

 

 

 



Sázeli jsme strom… 

Z několika dalších projektů, které jsme uskutečnili v tomto školním roce, byl jedním z nich 

také projekt Stopy jarních úsměvů. Byl rozdělen na tři části, mimo jiné též na výsadbu zeleně 

na školní zahradě. Dlouho jsme vybírali vhodnou zeleň společně s dětmi, ale nakonec jsme si 

přece jenom došli pro radu k odborníkům – Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, 

jmenovitě k paní Ing. Martině Kittnerové, vedoucí provozovny veřejné zeleně. Po poradě 

jsme společně vybrali sakurku, japonskou třešeň, která bude jistě okrasou naší zahrádky, 

zejména až se oblékne do kvetoucího hávu. 

Konečně jsme se dočkali a náš stromeček dorazil, spolu  se zahradníky, kteří připravili 

společně s dětmi prostor a také dohlíželi na vydatnou pomoc malých zahradníků. Děti měly 

plné ruce práce – vyhrabávaly a vysypávaly zeminu, udusávaly, přidržovaly opěry, 

kontrolovaly, zda je stromek rovně zasazen a nakonec jej důkladně zalívaly vodou. Také mu 

popřály, aby se mu u nás hodně líbilo. Přivítaly ho písničkou a vymyslely, že budeme každý 

rok 22. května slavit jeho narozeniny. Už se těšíme, až pokvete! 

Zahradní sakurka je opadavý, okrasný keř sloupovitého tvaru. Roste do velikosti 1,5 - 2,5 m. 

Díky své velikosti je vhodná i do menších zahrad. Koncem jara začíná kvést nádhernými, 

bílo-růžovými květy. Roste především v Japonsku, odkud putuje do spousty zemí. Tato 

japonská okrasná třešeň je také všeobecně známá jako jeden ze symbolů Japonska. Na světě je 

divoká třešeň považována za jeden z nejhezčích stromů. Mezi mnoha druhy je nejvíce 

oblíbená sakura s převislými větvemi, sahajícími až na zem. Všechny druhy přečkávají zimu v 

našich podmínkách bez větších problémů. 

 

 
 



 

 

 

Očekáváme v novém školním roce… 

Náš zřizovatel Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vybuduje v naší mateřské škole 

infrasaunu, kterou budeme od příštího školního roku s dětmi využívat. Infrasauna bude 

instalována v suterénu, kde proběhnou rovněž všechny stavební úpravy místnosti, kde bude 

umístěna. Všechny děti ji budou využívat dle harmonogramu, se kterým vás seznámíme.  

Infrasauna pomáhá posílit organismus dětí a jejich imunitní systém. Je vhodná pro děti, které 

trpí dýchacími problémy nebo alergiemi. 

Pravidelné saunování přináší kvalitní celkovou regeneraci těla, odolnost vůči infekcím, ústup 

onemocnění dýchacích cest, alergií, zlepšuje zásobování kyslíkem a přispívá k získání 

bezprostředně kladného pocitu. 

Infrasauna má blahodárné účinky na zdraví a především účinkuje preventivně. Pravidelné 

saunování totiž posiluje obranyschopnost našeho těla, a tím zabraňuje nachlazení a virózám.  

 

Pravidelná návštěva infrasauny patří k nejlepším zbraním v boji s chřipkou a nachlazením.   

 

Věříme, že se vše o prázdninách stihne a nabídneme dětem něco nového pro upevnění jejich 

zdraví. 



 

                                                

 

 

ATLETICKÉ ZÁVODY na stadionu ve Vítkovicích… 

 

Po celý rok docházeli naši předškoláci MODRÉ a ZELENÉ třídy do ATLETICKÉ ŠKOLKY 

pod vedením trenéra Martina Věžníka ze SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ 

VÍTKOVICE, aby zde rozvíjeli tolik potřebné pohybové schopnosti a dovednosti, zejména 

běh, skok, hod, základy gymnastiky.  

V průběhu roku bylo možné pozorovat, že děti získávaly lepší vztah k pohybu, byly mnohem 

aktivnější a naučily se mnohým správným pohybovým návykům, rozvinuly své pohybové 

schopnosti a dovednosti. A hlavně, že se na tyto pohybové aktivity vždy těšily. 

V červnu (4. 6. 2014) se děti setkaly na ATLETICKÝCH ZÁVODECH na stadionu ve 

Vítkovicích s ostatními předškoláky mateřských škol našeho městského obvodu, aby  

porovnaly své dovednosti, ale hlavně, aby si vyzkoušely jaké to je závodit na opravdovém 

velkém stadionu. Po příjezdu padla dobrá otázka jednoho z chlapců: „A proč se ty stadiony 

staví tak veliké?“ 



Obrovský prostor, na kterém se děti pohybovaly, byl pro mnohé z nich ohromující svou 

velikostí i atmosférou. 

Při závodech prošli malí sportovci několika cvičícími stanovišti, měřil se čas, výkon. Děti 

předvedly svoji zdatnost ve 4 disciplínách: skok do dálky, hod míčkem, běh 60 m a 

překážková dráha. Počasí dětem přálo a tak nic nebránilo tomu, předvést skvělé 

výkony. Některé z dětí vynikaly ve skoku do dálky, jiné ukázaly svoji rychlost v běhu na 60 

metrů. Každé dítě si určitě našlo tu svou oblíbenou disciplínu a mohlo ukázat to nejlepší co v 

něm je. Děti cvičily s chutí, dokázaly fandit kamarádovi a dodržovaly pravidla sportovní 

etikety – ohleduplnost, slušnost, čestnost, sportovní chování. Je pozoruhodné, že za naši MŠ 

si vedla výborně děvčata – Viktorka Selepčíny a Žanetka Szotkowska. Výsledky všech 

disciplín za naši MŠ najdete v záložce AKTIVITY. 

ATLETICKÁ ŠKOLKA bude i v příštím školním roce u nás pokračovat a to již ve 4. ročníku. 

 

  

  

http://www.atleskolka.cz/fotogalerie/10-zavod-ms-mor-ostrava-a-privoz/detail/489-img1296


Těšíme se na prázdniny…pozor na úrazy! 

Těšíte na prázdniny? Rodiče školáků jistě, vždyť si také potřebují odpočinout od školních 

starostí a povinností svých dětí. A rodiče předškoláků? Těm nastává starost, komu v době 

prázdnin svěřit své dítko, když všichni pracují a babičky nejsou vždycky „k mání“.  

Smutnou statistikou je, že zvláště během prázdnin jsou i v našem kraji ošetřeny stovky dětí, 

které se zraní v souvislosti s nějakou letní aktivitou. Nejčastějšími úrazy jsou pády z kol 

a koloběžek, pády na bruslích, z prolézaček, ze stromů, pády při chůzi. Nebezpečí také číhá 

u vody, kdy se dítě může zranit při skocích do vody, na skluzavkách nebo se poraní při 

brouzdání v trávě, kde se může skrývat nebezpečí v podobě odhozených ostrých předmětů. 

Důležité je myslet i na pitný režim, pokrývku hlavy a předejít úpalu, úžehu. Vy dospělí to vše 

jistě víte, ale děti? 

Proto jsme pro děti připravili na poslední týden před prázdninami zábavný, ale hlavně poučný 

kvíz. Děti ve všech třídách si vedly dobře a obstály na výbornou, vždyť jsme se této 

problematice věnovali celý rok. Všechny ještě „přezkoušela“ paní ředitelka a rozdala do tříd 

malé dárky.  

Tak pozor na úrazy, ať si nezkazíte prázdniny - děti ani dospělí! 

 

 

 

 

 



Co je to bída? 

Nedávno jsme s dětmi vymýšleli slova na dané počáteční písmeno. Při písmenku B jsme 

narazili na slovo BÍDA. 

Zeptala jsem se dětí, co to slovo znamená nebo co si pod ním představí. Překvapily mě jejich 

odpovědi: 

Valentin:  to znamená, že někdo něco špatně dělá 

Mikuláš:  nikdy jsem to slovo ještě neslyšel 

Filip:  také jsem to slovo ještě neslyšel, ale mohla by to být květina 

Emilka:  musím o tom přemýšlet, to slovo neznám 

Vojta:  já to slovo také neznám 

Lukáš:  to znamená, že je někdo chudý 

Johanka:  když člověk nemá práci, tak má tu bídu 

Viktorka:  když jsou lidé chudí, tak mají bídu 

Robinek:  bída je, když člověk nemá co dělat 

Amálka B.:  myslím si, že je to nějaké světlo ve tmě 

Vašík:  bída je to, když se lidem nedaří a nemají práci 

Ida:  když jsou lidé chudí a nemají peníze a nikdo je nechce přijmout do práce 

Žanetka:  bída je, když někomu něco nejde 

Honza:  tak to teda vůbec nevím, leda by to byla nějaká nemoc 

Ondra Do.:  to znamená, že člověk něco dělá špatně, někoho otravuje, třebas kamaráda a chce 

                    po něm peníze 

Anička:  bída je smůla, něco se někomu nedaří… 

 

Potom si děti vyslechly úryvky pohádek, vždyť tam je slovo bída docela častým výrazem. 

Pochopily pak už všechny, jenom jim nešlo na rozum, proč je to tak i dnes, když se o bídě 

píše v pohádkách…  

 

 



Návštěva farmy BLUDIČKY… 

Tato návštěva byla rovněž součástí projektu Stopy jarních úsměvů a děti se na ni moc těšily. 

Vždyť mnohé z nich ještě nikdy neviděly na vlastní oči domácí zvířátka v jejich přirozeném 

prostředí, tedy na dvorku, statku, farmě… jak chcete. 

Naším cílem byla farma Bludička, která se nachází v obci Bludovice, okres Nový Jičín, 

v krásné přírodě Přírodního parku Podbeskydí. 

Jejími majiteli jsou manželé Radovan a Gabriela Žitníkovi, kteří nás provedli celou farmou 

a ke každému chovu udělali podrobný výklad.  

Přivítali nás rovněž dva malí psíci, kteří věděli, co se sluší a patří a jejich radostný štěkot 

dával tušit, kdo tam na vše dohlíží.  

Do košů jsme vysypali a roztřídili krmení, které jsme s sebou přivezli. Pro městské děti se 

vstupem do objektu otevřel doslova ráj, kde si zblízka prohlédly, pohladily či nakrmily drobná 

i větší hospodářská zvířata. Dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí: jak se o ně hospodáři 

starají, jak se k nim správně chovat, aby nám nebo my jim neublížili, jaký přinášejí pro 

člověka užitek i radost. A tak jsme nakrmili krásnou kobylku Šanci a jejího kamaráda, kteří 

nás na oplátku povozili a my jsme mohli uvidět svět z výšky koního hřbetu. Prohlédli jsme si 

kravičku s telátkem a vydali se ke slepicím s kohoutem. Jejich „bydlení“ děti doslova 

prozkoumaly a hádaly, kolik vajíček snese slepice za den. Jejich typ byl 1 až 5 vajíček denně. 

A jestlipak to víte vy? No správná odpověď je, že každá slepice snese jedno vejce denně. 

Kohout se pyšně procházel, byl krásně vybarvený a byl docela hodný, nikdo se ho nebál. 

Potom jsme se vydali ke kozám a ovcím, kterých bylo velké stádo. Také jsme je nakrmili, 

malá jehňátka mlékem z lahvičky s cumlíkem. Ty měly hlad! Potom jsme jednu kozu zavedli 

na pastvu. Tři děti ji vedly k zelené pastvě a byly na to náležitě hrdé, jak je poslouchala. Tam 

na nás už také čekali malí králíčci. Dostali od nás mrkvičku a děti je mohly krmit a hladit. 

Všechny si všimly, jaký mají hebký kožíšek. Také jsme si prohlédli kachny, kočku domácí, 

oslíka. Spousta vlaštovek nám přelétávaly nad hlavou, švitořily a my jsme si prohlédli jejich 

zajímavá hnízda pod střechou. Víte, že se říká, že tento modrý ptáček nosí do stavení štěstí?  

Ještě jsme viděli malé koroptvičky a na verandě měla klec malá liška. To proto, aby nikomu 

neublížila. K té jsme ale nemohli. Po svačině si děti nakreslily obrázky, dostaly razítka a byl 

čas návratu. Jak ten čas rychle uběhl! Děti se stále ujišťovaly, kdy zase přijedeme, vždyť se 

jim tam tak moc líbilo. Škola hrou, názorný příklad, vlastní zkušenost a prožitek jsou tou 

nejlepší školou pro děti. 

 

Děkujeme a někdy zase nashledanou! 



.  
 

   

 

   

 

 

 



   

 

   

 

ČTEME DĚTEM 2014… 

Letošní ročník CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM se v naší MŠ oficiálně pro rodičovskou veřejnost 

otevřel ve dnech 2. - 6. června 2014. 

Heslo ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ,KAŽDÝ DEN! dodržujeme ve všech třídách po 

celý rok. 

Letos k nám zavítali na čtení milí hosté a sice pan Tomáš Jirman, herec NÁRODNÍHO 

DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO, který vybral čtení pro mladší a starší děti. A tak se 

děti zaposlouchaly do neuvěřitelných příběhů z knih Babička Pepička a Dětský zvěřinec. 

Poslouchaly a prožívaly děj tak, že ani nedýchaly a knihu jsme museli do konce týdne dočíst.  

 

 



   

Dalším hostem byl pan JUDr. Tibor Rovňák. Ten měl pro děti elektronickou verzi čtení 

a mnohé z nich se zajímaly o techniku tohoto způsobu četby, některé se s ní již seznámily. Pro 

děti to byla nová zkušenost.                 

   

Originální výběr četby, propojený s besedou o bezpečnosti dětí, zvolil náš pozvaný host pan 

prap. Lukáš Poláček se svojí dcerou Anežkou. Ti vybrali a četli dětem z knihy Nové 

pohádky o dopravních značkách. Výborně tak propojil obě aktivity. Ocenili jsme i četbu jeho 

dcery Anežky, která chodí do 1. třídy ZŠ a přišla se pozdravit se svými kamarády. 

 

      



Pozvání ke čtení přijala také naše dlouholetá kolegyně, paní učitelka Melanie Minaříková, 

která, i když je v zaslouženém důchodu, chodí mezi děti stále ráda a my jsme také rádi, že se 

k nám vrací. Její pohádkové čtení O nespokojeném králíčkovi děti tak okouzlilo, že se jim 

nechtělo z postýlek. 

        

Děkujeme všem, že jste si našli čas a přišli mezi nás! 

   

Za pohádkou na zámku… 

Na úterý 10. června jsme se všichni moc těšili a některé děti prý nemohly ani dospat! Vždyť 

nás čekal výlet na zámek do Hradce nad Moravicí, kde jsme se měli setkat se skutečnou 

princeznou, princem, šaškem i pohádkovým drakem. Čekala na nás pohádka Boženy 

Němcové „Princ Bajaja a princezna“. 

Den před odjezdem bylo nechvalné počasí, ale sluníčko se nakonec umoudřilo a ráno na nás 

vykouklo zpod mraků ve sváteční náladě. A přesto, že mnohé z dětí si ráno rády přispí, přišly 

všechny včas k brzkému odjezdu. Po cestě byla legrace a tak nám cesta docela rychle uběhla. 

Však už čekal pohádkový šašek, který nás z daleka vyhlížel. 

Sotva jsme se stačili občerstvit, pohádka začala. Krásná scenérie, živé pohádkové postavy 

a zvířata, repliky věcí, které používali naši předkové v době Karla IV., kdy pohádky typu 

Princ Bajaja vznikaly, nám doslova učarovaly a my jsme vstoupili do pohádky. Princeznu 

musel schovat tatínek, pan král, aby ji nesežral drak. Ještě, že ji přijel vysvobodit krásný 

a statečný princ Bajaja, který věděl, jak draka přemoci. Musel skákat přes hořící překážku, 

házet oštěpem nebo sekat sekerou.... Jeho kůň se vzepjal a padla jedna drakova hlava, potom 

druhá a nakonec i ta třetí. Děti nešetřily potleskem a radami. Samozřejmě, že všechno dopadlo 

tak, jak to v pohádce musí dopadnout – princ se s princeznou oženil, byla vystrojena velká 

hostina a všichni žili šťastně až do smrti. 

Děti viděly, jak se rozdělával oheň, jak se svítilo,  mlela mouka, předla niť, zpracovával  len 

nebo jak se tlouklo máslo....  Dozvěděly se co je nůše, putna, vřeteno, kolovrat, máselnice 



nebo co dělal mlynář, tesař, pazderník či přadlena.... Dozvěděly se mnohé ze života  kozy, 

husy, nebo koně.., např.  proč se musí okovat, čeho se bojí a co nemá rád. Mohly si vyzkoušet 

praní v neckách na valše, příst vlnu, mlít ručně obilí. Také si vyzkoušely rytířskou výzbroj 

a držet meč. Zkrátka, tato pohádka děti nejen pobavila, ale také poučila. Nebyla jen o historii, 

ale i o zoologii, řemeslech, českém jazyce, literatuře a ekologii. 

Všichni jsme si to moc užili a ještě jsme si na památku přivezli s sebou rolničku pro štěstí.  

    

   

   

 



Ocenění „Dětská, žákovská a učitelská osobnost školního roku 2013/2014“ 

Tak jako v minulém roce tak i v letošním se Rada městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz rozhodla vyhlásit Dětskou, žákovskou a učitelskou osobnost školního roku 

2013/2014. 

Mateřské školy mohly nominovat jedno dítě a jednoho pedagoga k ocenění. Ze všech 

nominovaných vybrala komise 5 pedagogů a 10 dětí - žáků k ocenění. 

Na pedagogické radě jsme zvažovali, které naše dítě, chlapec nebo děvče, si takové ocenění 

zaslouží. Pro nás, pedagogy, je takové rozhodnutí velmi těžké a zodpovědné, vždyť dětí je 

tolik a každé něčím jedinečné. Zapojili jsme tedy i samotné děti, které nominovaly celkem 

3 kamarády a nakonec vybraly toho, který je pro ně opravdovým kamarádem a výraznou 

osobností třídy – Robinka Franka ze ZELENÉ TŘÍDY. 

Těšilo nás, že děti přistupovaly k výběru uvážlivě, bez rivality nebo nevraživosti. 

A tak jsme měli nakonec všichni velkou radost, že právě náš kamarád Robinek byl vybrán 

a dostal toto ocenění za naši mateřskou školu. 

A co jsme o Robinkovi napsali? 

Robinek Franek navštěvuje naši mateřskou školu od října 2010. Má velmi pozoruhodné 

znalosti z oblasti přírody a je její velký ochránce. Dokáže dětem předávat mnohé poznatky, se 

kterými se některé městské děti nemají možnost ani setkávat. Žije totiž v Janovicích 

a k přírodě má blízko. Rád pracuje v koutku přírody ve své ZELENÉ TŘÍDĚ naší MŠ. 

Pomáhá s péčí o rostliny, s péčí o našeho třídního šneka, o kterého vzorně pečoval celé loňské 

prázdniny. Společně s tatínkem mu pořídili nové bydlení a umožňovali mu pod Robinkovým 

vedením a za pečlivého dohledu průzkumné poznávací výpravy na zahradě. Po prázdninách 

jsme našeho šneka ani nepoznali. Rovněž nás zásobuje spoustou přírodního materiálu, který 

využíváme zejména k poznávacím aktivitám, výtvarným či pracovním činnostem. Pokazí-li se 

něco, vždy si ví rady, má spoustu okamžitých nápadů jak to opravit a také to s taťkou zařídí. 

Doma si vybudoval malou zahrádku, kde pěstuje pro maminku bylinky. Stará se o svého psa, 

pozoruje hmyz, vyrobil budku pro ptáky a sestavil s tatínkem pro děti skleník do třídy. 

Ochraňuje přírodu i jinak – sbírá starý papír a plastová víčka, které nosí do školky. 

Je to skvělý kluk, který má příkladný vztah k dětem i k dospělým Je stále někde nablízku, 

připravený nabídnout svoji pomoc, má skvělé nápady, které se hodí nám všem. Máme ho rádi 

a děti jej k ocenění samy vybraly. 

 

 



 

 

 

 



Blahopřejeme rovněž paní učitelce Libuši Langeové, která byla nominována pedagogickou 

radou školy na ocenění za pedagogy, a která získala ocenění Pedagogická osobnost školního 

roku 2013/2014. 

Celou dobu svého působení dobře reprezentuje naši mateřskou školu a tímto bychom ji chtěli 

vyjádřit poděkování za její práci, které si vážíme. 

 

 

U příležitosti Dne učitelů 2014 převzala v kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí 

pedagogickou činnost poděkování také ředitelka naší MŠ - Marie Benešová. 

Za město Ostravu jí poděkovali Jaroslava Rovňáková, která má ve svém odboru rezort 

školství, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy 

Marta Szücsová a Lubomír Pospíšil, člen komise pro vzdělávání a školství. 

 

 

Kolektiv BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY blahopřeje všem oceněným! 

 



Olympijský den 2014 na Slezskoostravském hradě 
 

V pondělí 23. června se 11 předškoláků ZELENÉ TŘÍDY zúčastnilo Olympijského dne 

2014 na Slezskoostravském hradě, v rámci projektu ČESKO  SPORTUJE. 

Olympijský den 2014 je celosvětový sportovní olympijský svátek ke 120. výročí založení 

Mezinárodního olympijského výboru v Paříži. 

Mezinárodní olympijský výbor, MOV, francouzsky Comité International Olympique, CIO – 

nejvyšší orgán olympijského hnutí, sídlící v Lausanne; založen 23. 6. 1894 na I. 

olympijském kongresu v Paříži. 

Pořadatelé: TJ Liga 100 Ostrava, o.s., Ostravské výstavy, a.s., Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz.  

Vyrazili jsme brzy ráno, v  6:45  hod. a  netrvalo ani půl hodiny, byli jsme  na místě. 

   

Ve dvoraně Slezskoostravského hradu se děti převlékly do sportovního a „zapózovaly“ si jako 

budoucí olympionici.  

 

   

 



   

Pak už ale honem na start. Připravit se, pozóóór… a START! 

   

A bylo odstartováno za dohledu zdravotnického dozoru. Co kdyby přece jenom … v zápolení 

a sportovním nadšení … 

 

A jsme zpátky v cíli. 

 



       

Zasloužili jsme si krátký odpočinek. 

  

 

A už je tady další disciplína – indiánský běh! 

  

 

 



   

Mezi etapami při čekání na další disciplínu jsme samozřejmě odpočívali a nabírali potřebnou 

sílu. 

   

A přichází poslední cílová rovinka! 

   

Teď ještě vydýchat … a dokázali jsme to!!! Jsme v cíli. 



  

 

 

 

Potřebujeme doplnit tekutiny a těšíme se na svačinku. Věřte, že po tomto výkonu nám chutná 

přímo královsky. 

 



  

 

Dostáváme pamětní certifikát, balonky a vydáváme se na prohlídku hradu. 

 

  

  

 



  

S pocitem pěkně prožitého dopoledne jsme se vrátili zpět do školky. 

 

Loučení, loučení… 

Často nám při loučení na konci školního roku přejete, abychom si odpočinuly a načerpaly 

další sílu a elán. Letos to však cítíme nějak jinak.  Alespoň my paní učitelky ze ZELENÉ 

TŘÍDY. Odcházejí nám školáci a s některými se už ani o prázdninách neuvidíme. 

V posledním týdnu jsme se každý den s někým loučily a věřte, měly jsme pocit, že nám 

odcházejí vlastní děti do světa. Třída pomalu utichala a nám všem, i zbylé hrstce dětí, bylo tak 

nějak smutno. Pak jsme ale dostali nápad a vyrobili jsme velké tablo s portréty nás všech, dětí 

i učitelek. A věříte, že nám bylo hned veseleji? Zase jsme byli všichni spolu pohromadě v naší 

ZELENÉ TŘÍDĚ. 

 



Tak děti! Hezké prázdniny a nezapomeňte se někdy za námi podívat! Už teď se na všechny 

těší paní učitelky ze ZELENÉ TŘÍDY. 

A také všem rodičům přejeme hezké léto, hezkou dovolenou a těšíme se na Vás v novém 

školním roce 2014/2015 ! 

 

                                                            Zaměstnanci BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY                     


