
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, 

 

příspěvková organizace 

 

vydává školní časopis 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.13/2014 

 

 

 



Začal nový školní rok 2014-2015 … 

Prázdniny uběhly jako voda a začal nový školní rok. Pro mnohé děti a jejich rodiče jejich 

první, pro některé poslední „školičkový“. 

A my pedagogové … ani je už radši nepočítáme, ale vždy jsou i pro nás vlastně nové. Jaké 

budeme mít děti, co rodiče - budou přívětiví, uznalí, budou s námi dobře spolupracovat? 

S láskou jsme vše chystaly – paní učitelky, paní uklízečky, paní kuchařky a věřte, bylo toho 

věru dost. Nová výzdoba tříd, nové uspořádání hraček, velké nákupy nových učebních 

pomůcek, které byly letos opravdu bohaté a to i díky sponzorským darům rodičů. A tak jsme 

si mohli pořídit pro výuku didaktické obrazy, nové bílé tabule, tělovýchovné náčiní, doplňky 

do hracích koutků, novou kuchyňku pro děti, knihy pro děti i tolik potřebnou pedagogickou 

literaturu a sborníky k inspiraci pro další práci s dětmi, hračky, pojízdné vozíky pro výtvarné 

potřeby, kapsáře na věci dětí, koberec do nové infrasauny, dekorace, květiny … zkrátka, 

takový předčasný Ježíšek.   

 

Naší první společnou akcí bylo samozřejmě již tradiční pasování dětí do barevných tříd, kde 

paní ředitelka zadala dětem mimořádně důležitý úkol a sice – vymyslet společně s rodiči 

krátkou básničku o naší mateřské školce nebo třídě. Věříme, že vás děti oslovily a těšíme se, 

jak si je poslechneme na naší velké oslavě, která nás v letošním školním roce čeká.  

                               

      



Kdo je bohatý … 

Hned v září jsme s dětmi ZELENÉ TŘÍDY probírali nové knihy v třídní knihovničce a při 

poslechu příběhu o kamarádství jsme narazili na téma mezilidských vztahů a chování k sobě 

navzájem. Rozvinula se diskuze nad tím, proč je důležité mít kamarády. Děti se měly 

zamyslet nad mezilidskými vztahy a v souvislosti s tím vyplynula otázka, čím může být 

člověk bohatý.  

Odpovědi dětí: 

Vanesska: může si koupit za několik peněz několik aut 

Hynek:      když má zlato, velký dům, hodně pohárů a v různých zemích hodně domů 

Verunka:  může si koupit byt 

Vojta:       kdyby měl zlaté auto 

Aminka:   může utratit peníze za nové triko 

Jakub:       když si koupí hotel 

Jarda:        když má tank 

Filip:         když má člověk Ferrari 

Míša:        má zlaté brýle 

Markétka: může mít svůj karavan 

Viktorek:   koupí si banku 

Vašík:       ten člověk má třebas hodně dětí a má jen moc rád a proto je bohatý. 

 

 

Krásný příklad poznání. 

 

 

 

 

 

 

 



Požádali jsme o dotace … 

Tak jako každý rok, tak i letos požádala mateřská škola o poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na rozvoj volnočasových aktivit pro rok 2015 a to na tyto projekty: 

 

AHOJ ŠKOLKO ! 

Dlouhodobý projekt AHOJ ŠKOLKO ! je již trvalou součástí života naší mateřské školy. 

Podporuje důstojné rozloučení s dětmi, které končí předškolní vzdělávání v mateřské škole 

a odcházejí do základní školy.  

Slavnostního pasování a vyřazení předškoláků se účastní děti společně se svými učitelkami 

a rodiči. Děti – předškoláci se představí vlastním programem, který přednesou rodičům 

a všem zúčastněným. Termín konání: červen 2015. 

Požadavek na zajištění projektu:  6 000,00 Kč 

TECHNIKA A VYNÁLEZY NÁS BAVÍ 
Záměrem tohoto projektu je probuzení a podchycení zájmu o techniku u dětí předškolního 

věku, rozvíjení oblasti podpory zájmu o technické obory.    

Projekt bude směřovat k podpoře stále dokonalejšího chápání okolního světa, objevovat nové 

a neznámé, hrát, dívat se, učit se a tvořit. 

Sestává se ze 3 částí: 

Návštěva Svět techniky - Science and Technology Centrum 

 Dolní oblast VÍTKOVICE - Svět techniky - Science and Technology Centrum 

program a prohlídka expozice Dětský svět  

 

 Návštěva Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

 

 Odpolední setkání s rodiči při společné akci: „Svět v pohybu“ – motivační hry, 

výtvarné aktivity, pokusy, s využitím zkušeností učitelek ze stáží a seminářů 

v polytechnickém vzdělávání, které v tomto školním roce absolvují. 

Termín konání: květen - červen 2015. 

Požadavek na zajištění projektu:  20 000,00 Kč 

 

      
 

 

 



Byli vyhodnoceni nejaktivnější sportovci … 

 

 

       

"POZÓÓÓÓR, START !!!! " 
Ostrava sportuje tradičně i netradičně“ 

 

 

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace 

nás pozvalo na slavnostní vyhodnocení a předání věcných cen dětem naší mateřské školy, 

které se zúčastnily v závěru loňského školního roku sportovní akce „Pozóóóór, start!!!!.....“ 

v Komenského sadech. Samozřejmě, že za spravedlivého dohledu komise byli vybráni  

3 nejaktivnější malí sportovci a sice, Barborka Géryková, Anička Rettová a Matěj Slíva. 

 

Společně se svými kamarády a paní učitelkou se vydali v pátek 21. 11. 2014 na slavnostní 

předání věcných cen do velkého sálu SVČ. 

 

Slavnostní atmosféra, radost z cen a společné prožití bylo pěknou tečkou této zdařilé 

sportovní akce. 

Děkujeme a blahopřejeme!  

 

 

Tato akce byla finančně podporována statutárním městem Ostrava. 

 

 

       

 

 



Bude vás zajímat … 

Označení alergenů ve školní jídelně 

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13. 12. 2014 stanoveny specifické požadavky na označování 

alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny.  

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit 

nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až 

v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace 

a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány.  

Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 

14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.  

Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny 

z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není 

povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto 

alergenní složku, např. celerová polévka.  

Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce 

potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti 

alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto 

skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování 

zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových 

požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na 

některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.  

 

 

ALERGENY V POTRAVINÁCH  
 

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují 

u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. V podstatě se jedná o 

poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.  

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není 

alergenní.  

Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.  

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, 

svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce, může ale 

vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.  

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.  

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu 

značení.  
Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,  

rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme. 

 

Všechny další informace vám sdělí a na vaše dotazy odpoví vedoucí školní jídelny - paní 

Helena Nagyová. 



 
 
       

 



Potěšilo nás … 

Naše MŠ byla oslovena k účasti do soutěže "Stáří očima ostravských dětí a mládeže". 

Doufali jsme, že děti nakreslí zajímavé obrázky svých babiček, dědečků. Byli jsme celkem 

překvapeni, že se obrázky nepovedly, vždyť máme takové šikovné malíře! Potom jsme však 

pochopili, že namalovat stáří malým dítětem je vlastně nemožné. Děti do kreseb promítaly 

celé své „já“. Nebylo pochyb, že kreslí samy sebe. 

Chtěli jsme účast v této soutěži vzdát, ale pak přišel nápad zachytit volné vyprávění dětí. Milé 

a citové vyprávění Vašíka Jirmana bylo "nadiktováno" do pera a vzniklo malé literární dílo 

Znáte mého dědu a babičku?, které Vašík dokázal i výtvarně doplnit.  

Jaké bylo naše překvapení, když druhý den po odeslání příspěvku přišel dopis PhDr. Jiřího 

Hona, koordinátora projektu: 

 

Paní ředitelko! 

Zásilka, kterou jste nám poslala – tak to bylo překvapení! Nejen proto, že 3. ročník literární 

a výtvarné soutěže v projektu Stáří očima ostravských dětí a mládeže je určen pro děvčata 

a chlapce od 8 do 15 let, takže Vašík si bude muset na oficiální ocenění ještě nějaký ten 

“pátek” počkat. Jako neočekávané a milé překvapení vnímám především jeho kresbu, která je 

evidentně odrazem citlivého vedení dětí k výtvarnému projevu i jeho vyprávění Znáte mého 

dědu a babičku! Oceňuji Vaše senzitivně provedené převyprávění, a vůbec prokázanou 

iniciativu v prezentaci školy. Prostě – jak říkají moji vnuci – jste “super”. 

Ale co teď?  

Zaslaný příspěvek předložím spolupracovníkům s návrhem na vhodnou formu zveřejnění. 

Určitě dostane místo na našem portálu http://my50plus.cz a Vašíka o tom vyrozumíme 

dopisem, asi hned na počátku listopadu t.r. 

Zprostředkovala jste mně pěkný zážitek! 

Děkuji! 

PhDr. Jiří Hon, koordinátor projektu 

 

Stalo se to, že výzva k soutěži vlastně nepatřila mateřským školám a přišla omylem, nicméně, 

Vašík svým vyprávěním všechny dojal. 

Chceme se podělit i s vámi a Vašíkovi Jirmanovi ze ZELENÉ TŘÍDY blahopřejeme! 

Znáte mého dědu a babičku? 

Můj děda se jmenuje Míla Pokorný a babička Hana Pokorná. Žijí ve Všenorech. 

Děda ještě pracuje, do práce jezdí do Prahy. Je geodet. Dělá různá měření, když se má něco 

postavit, třebas nějaký dům. 

Babička je v důchodu a doma různě hospodaří. Taky chodí každou středu nakupovat. 

http://my50plus.cz/


Bydlí v malém domečku v hezkém prostředí, kolem dokola je les. Spolu s nimi ještě bydlí 

prababička a pradědeček, kteří jsou už hodně staří. Babička s dědečkem se o ně starají. 

Všichni se mají spolu moc rádi. Babička s dědou říkají, že jsou bohatí, protože mají jeden 

druhého. 

Také mají psa Sáru a kočičku Micku. 

Rád za nimi jezdím. Až budou babička s dědečkem hodně staří, budu za nimi jezdit častěji 

a starat se o ně. Nechtěl bych, aby třebas upadli a zranili se. 

Jsem rád, že je mám a chtěl bych jim dělat radost. 

Vašík Jirman, 6 let, Ostrava 

 

Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na návštěvě v základní škole … 

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi naší a Základní školou Ostrava, Matiční 5, 

příspěvková organizace, jsme se i letos vypravili s předškoláky do školní budovy na ulici 30. 

dubna 20, známé též jako „ČERVENÁ ŠKOLA“. Děti se samozřejmě už těšily, zejména na 

to, že se uvidí se svými kamarády. 

Ve škole jsme byli již očekáváni. Byli jsme uvedeni do školní tělocvičny, kde nás velmi 

srdečně  přivítaly paní učitelky a prvňáčci měli pro nás připravené krátké vystoupení.    

    

    

Děti byly nadšeny, když pak ve třídě potkaly bývalé kamarády z naší školky. Ti měli pro nás 

nachystané krátké vystoupení.  

 

      



Samozřejmě, že si naši předškoláci vyzkoušeli sedět v lavici, poslouchali, plnili úkoly, 

zapojovali se do práce  a byli vlastně moc šikovní. Nakonec si všichni společně zazpívali.  

Dětem se ve škole moc líbilo a většina z nich se do školy moc těší. Tak z toho máme 

samozřejmě my, paní učitelky, radost také. 

Vám rodičům jen připomínáme, že informační letáky o zápisech do ZŠ budou umístěny 

v šatnách po doručení do MŠ. Mnohé školy chystají také dny otevřených dveří, kdy se můžete 

s dětmi přijít podívat a prohlédnout si školu ještě před zápisem 

   

    

 

Sluší nám to, viďte! 

 

 

 

 

 



Čekají nás oslavy 50. výročí otevření školy… 

Jistě již všichni víte, že naši školu čeká významná událost a to, 50. výročí otevření školy, 

která 17. ledna 1965 přivítala své první děti.  

Jsme touto událostí potěšeni, ale zároveň nám přináší nevídanou spoustu práce ve formě 

příprav a my pociťujeme zodpovědnost, aby tato událost byla slavnostní a byla připravena tak, 

aby současní, minulí i budoucí absolventi mohli být vtaženi do jejího dnešního života a potěšit 

se nad tím, jaký kus cesty škola za ta léta ušla. 

Věru, úkol nelehký, ale krásný. Alespoň pro ty, kteří jsou se školou spojeni již delší dobu 

a mají ji rádi. Já věřím, že to jsme my, všichni zaměstnanci, kteří prožíváme její denní radosti 

i starosti, malé či větší problémy a vlastně vše, co život školy přináší. 

Když jsme se zamysleli nad tím, jak toto období zmapovat, nějakým způsobem vyhodnotit, 

zdálo se, že nebudeme mít ani tolik zkušeností a zážitků, abychom naplnili 10 panelů 

s povídáním a dokumentací o škole. Ale čím déle připravujeme a třídíme materiál, tím více 

zjišťujeme, že informací, které chceme veřejnosti sdělit a představit tak naši školu a naši práci 

je tolik, že by vystačily i na 20 panelů. Zejména ti starší absolventi i bývalí zaměstnanci se 

budou chtít seznámit se školou dnešní. 

Současně děkujeme všem, kteří se s námi nějakým způsobem na těchto přípravách podílíte, ať 

již v podobě přinesení hraček z vašeho dětství, které budu součástí výstavy a Dne otevřených 

dveří, či jinou pomocí či zkušeností. Také děti dostaly za úkol, aby společně s rodiči 

vymyslely krátkou básničku o své školce a my se těšíme, až si je budeme společně číst či 

přednášet. 

Všechny děti včas dostanou do rodin osobní pozvánku. Tyto jsou již připraveny a čekají na 

předání. 

 

Dnes, alespoň touto formou, ji předává náš  

 

 



 

 


