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Slavili jsme „50“ ... ohlédnutí za oslavami 

Čas letí jako voda. Nedávno jsme oslavili 50. výročí od založení naší mateřské školy.  

V životě člověka je 50 let docela dost a ať chceme nebo ne, musíme uznat, že má již více než 

polovinu života za sebou. V životě školy však 50 let není tak mnoho. Dá se říci, že taková 

škola je ještě vlastně mladá. Je to určitě i tím, že její mládí, dynamiku a pohyb zajišťují děti. 

Proto jsme také „narozeniny“ naší mateřské školy zasvětili právě jim. 

Uskutečněný Den otevřených dveří, který se konal v sobotu 10. ledna 2015 se vydařil. Sešlo 

se téměř ke stovce hostů, zejména bývalí zaměstnanci, absolventi i současní rodiče s dětmi, 

ale též několik rodičů s dětmi, kteří si přišli prohlédnout budovu, třídy. Bylo dlouho o čem 

povídat a na co vzpomínat! 

    

 

    



Výstava o uplynulých letech života a činnosti MŠ se konala na dvou místech a sice ve vstupní 

hale Nové radnice na Prokešově náměstí a ve vstupní hale Radnice Úřadu městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše. Tam jsme zároveň vystavili 

i narozeninový dort, který si vymyslely děti. Plakáty, mapující minulost, současnost a možná 

i budoucnost školy byly veřejností se zájmem přijaty a nás velmi potěšilo, že se tato 

prezentace školy podařila. Určitě je ještě využijeme a vystavíme je jako trvalou součást 

prezentace naší práce v budově školy. 

 

     

Samotná oslava v sále Divadélka pod věží se nesla v duchu představení školy a její cesty od 

minulosti po dnešní dobu. Škoda jen, že nás zklamala technika ozvučení. Předvedení pohádky 

O koblížkovi v netradičním pojetí nebo písnička o naší školce přítomné zaujalo. Písničku 

bychom rádi nahráli na CD. Věříme, že děti si to vše jaksepatří užily, vyskotačily se 

a vydováděly.  

     



      

      

 

Začíná se odpočítávat další čas života této školy. My starší při oslavě příští „50“ ji už 

oslavovat jistě nebudeme, ale určitě si přejeme, aby ti budoucí, kteří ujdou s touto školou 

alespoň kousek společné cesty, si na nás také vzpomněli tak, jako my dnes vzpomínáme na 

naše předchůdce. 

A co popřát naší škole do dalších let?  Ať zůstane stále mladá a svěží, ať v ní dlouhá léta zní 

smích a děti se těší na každý den v ní. Vždyť přece až toto spojení vytváří ze školy onu 

Komenského „dílnu lidskosti“. 

 

Matěji, proč tě děti nechtějí? 

Čas od času se i my učitelky setkáváme s tím, že se v chování dětí vytvoří náhlý zvrat a dítě 

začne zlobit. Snaží se upoutat naši pozornost, chce být vidět, vyrušuje, zlobí ostatní děti. Jindy 

se snaží získat svou moc vnější agresí, chce, aby bylo stále „po jeho“ a odmítá vnější autoritu.  

Setkáváme se i s tím, že dítě ráno přijde do třídy již „nazlobené“ a svoje pocity dává najevo 

ostatním. Ve skupině vznikají hašteření a hádky, které často končí tak, že je třeba vstoupit 

a spor urovnat.  

Na každé takové chování je třeba reagovat jiným způsobem. Ze všech způsobů je tím 

nejdůležitějším NASLOUCHÁNÍ. K dětem je třeba přistupovat s láskou, s úctou a ve 



vzájemné pozitivní komunikaci. Děti ze své přirozené podstaty nemají potřebu zlobit. Pokud 

je dítě milováno, je mu nasloucháno a umožněno realizovat své potřeby jako je například 

pohyb, potřeba objevovat a orientovat se v prostoru, potřeba pořádku a přesnosti, 

komunikace, manipulace s předměty, tvoření či možnost opakování zvolených činností, je dítě 

klidné, milující a spolupracující. Zlobení je stav volání o pomoc. Dítě prožívá nějaké trápení, 

může být ovlivněno nesprávnými výchovnými zásahy rodičů, častými příkazy, nebo se může 

jednat o možnost fyziologické poruchy, například lehkou mozkovou dysfunkci. 

Učitelka ve třídě vytváří prostor pro setkávání všech dětí (např. diskusní kruh, kdy se děti 

obracejí na učitelku s návrhy dalších aktivit, hodnotí prováděné činnosti, mají příležitost 

podílet se na rozhodnutí týkajících se jich samých, života třídy apod., komunitní kruh, jehož 

cílem je především rozvíjení vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti, vytváření 

bezpečného klimatu třídy).  

Děti se také učí pravidlům soužití, která patří do každodenního života mateřské školy. 

Každá třída si vytváří pravidla soužití tak, aby byla dětem srozumitelná. Učitelky je navrhují 

společně s dětmi na základě aktuálních potřeb. Děti se tak postupně učí zásadám 

společenského soužití a kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. 

Společně vytvořená pravidla pak většinou vědomě respektují, zkouší se samy mezi sebou 

domluvit a případně zjednat nápravu bez zásahu učitelky. Děti také poznávají, že chyba patří 

k životu a že je možné chybu napravit. 

 

V souvislosti s tímto tématem se mezi nejstaršími dětmi ZELENÉ TŘÍDY rozvinula diskuze 

a vznikla beseda o tom, kdo je můj kamarád a proč: 

Filip: můj nejlepší kamarád je Kuba, protože se spolu bavíme a užíváme si to.                                      

Verunka E.:nejoblíbenější kamarádka je moje sestřenice Markétka, ale nemůžu si s ní teď 

hrát, protože jí kulhá noha, spadla na lyžích. 

Patricie: moje nejlepší kamarádka je Matylda, protože ji mám ráda. 

Matylda: nejlepší kamarádka je Veronika Š., protože je na mě milá a užijeme si každý den 

hodně zábavy. 

Vanesska: nejradši mám Fildu, děláme hodně legrace, jezdíme spolu na dovolenou. Z holek 

je to Julinka. Známe se od začátku školky a slíbily jsme si přátelství na celý život. 

Jarda: můj kamarád je Ondra, dívá se na mě, když si hrajeme. 

Hynek: můj nejlepší kamarád je Štěpán, protože má hodně hraček a jezdím k němu na chatu. 



Vojta: můj prima kamarád je Rudík a jeho bratranec, umí se o všechno rozdělit. Jeho tatínek 

je kamarád mého táty z dětství.  

Kubík: mám za kamaráda Filipa a je velmi milý. Chodí se mnou na tenis. 

Ondra: můj nejlepší kamarád je Viktor. Má své vlastnosti a hraje si se mnou. 

V mateřské škole jsou tedy kamarádství a přátelství už zřetelná. Mohou se měnit, sílit, 

slábnout i zanikat. Je důležité, aby děti měly dost příležitostí vytvářet a rozvíjet přátelské 

vztahy ke svým vrstevníkům. Je to určitě významný vklad do jejich dalšího života. 

 

Byli jste u zápisu... 

V minulých dnech byli naši nejstarší předškoláci u zápisu do 1. třídy základní školy. Mnozí z 

rodičů se přišli s námi poradit jakou školu vybrat, o tom jak jejich dítě prospívá a jak zvládá 

přípravu na školu, co je třeba ještě vylepšit. Mnozí se svěřili s obavou, zda jejich dítě 

nepotřebuje odklad.  

Jistě jste využili všechny informační zdroje, které Vám pomohly vytvořit si obraz o škole, 

prohlédli si prostředí či jste dokonce nahlédli do výuky a vnímali tak atmosféru školy. I my 

jsme se s dětmi byli ve škole podívat, ale o tom byla zmínka již v předcházejícím čísle 

časopisu. 

Děti se všeobecně na zápis těšily, také na to jak si školu prohlédnou, jaká bude paní učitelka 

a zda se potkají se svými kamarády ze školky. Všechny se vracely v dobré pohodě a s pocitem 

úspěšnosti. Více také začínají přijímat roli budoucího školáka a dokonce nějak zvážněly.  

Samozřejmě, že spolu ještě zažijeme mnoho hezkých zážitků do konce školního roku, 

mnohému se ještě naučíme a doladíme to, co doladit je třeba. Zejména se zaměříme na 

dorovnání znalostí a dovedností potřebných pro nástup do školy - rozvoj grafomotoriky, 

sluchového, zrakového a prostorového vnímání, aktivity podporující komunikační dovednosti, 

paměť, myšlení, hry pro rozvoj soustředění apod.  

Popřejme tedy dětem hodně úspěchů, štěstí a potěšení z prvních kroků ve vzdělání na základní 

škole a vám rodičům co nejvíce moudrosti, nadhledu a radosti. 
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Prezentace tříd – „DĚTI DĚTEM“ 

V letošním školním roce jsme do našeho ročního plánu zařadili celoškolní projekt  

TO JSME MY – CO JSME DOKÁZALI.  
 

Projekt má za cíl seznámit děti prostřednictvím praktických činností a prožitím společných 

zážitků s významem i historií mateřské školy jako místa, ve kterém prožívají citovou, 

fyzickou a sociální pohodu, vnímají její prostředí jako možnost svobodného projevu, 

sebevyjádření, spolupráce.   Je zejména propojen s oblastní interpersonální (Dítě a ten 

druhý), oblastí sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a s oblastí environmentální (Dítě 

a svět).  Jedním z prostředků plnění jsou společné aktivity – prezentace jednotlivých tříd 

ostatním.  

Na podzim si připravila svoji prezentaci ŽLUTÁ TŘÍDA pod vedením učitelek Hany 

Ferfecké a Marcely Křetinské. Děti přednesly spoustu básniček, písniček, dramatizaci 

pohádky O řepě a ještě připravily hezkou výstavu z podzimních plodů, obdarovaly své 

kamarády z ostatních tříd. Zvládly vše výborně na 1*. 

 

      

      

 

V prosinci, v předvánočním čase, si připravily prezentaci děti MODRÉ TŘÍDY. Pod 

vedením paní učitelky Bc. Hany Hasíkové vystoupily s vánočním pořadem Příchod Panny 

Marie do Betléma. Děti z ostatních tříd vše se zájmem sledovaly a po zakončení představení si 



vzaly dětské orffovy nástroje a společně si zazpívaly vánoční koledy. Tuto skvělou náladu 

umocnilo rozsvícení vánočních stromků s nadílkou dárků ve všech třídách a slavnostní oběd. 
Odpoledne pak děti ukázaly co se naučily i svým rodičům a blízkým. Také ony zvládly vše 

výborně na 1*. 

 

      

 

      

 

      



Pojďte s námi vytvářet hezké prostředí pro děti... 

 

Naši MODROU TŘÍDU čeká proměna a sice, budeme ji vybavovat novým nábytkem, 

koberci. Je to úkol důležitý, vždyť chceme, aby se v ní dětem líbilo a trávily příjemný čas 

v novém prostředí! I když… vlídné a podnětné prostředí kde se děti mají cítit dobře, nemusí 

být jen o výměně nábytku a doplňků. 

A tak chceme oslovit i vás, rodiče dětí MODRÉ TŘÍDY. Pojďte tvořit s  paní učitelkou, 

pomozte s vyměřením, sestavením nábytku… . 

Jsou mezi vámi jistě spousty šikovných a nápaditých maminek i tatínků, mnozí máte 

zkušenosti ze své profese. 

Na vaše nápady čeká paní učitelka Hanka z  MODRÉ TŘÍDY. 

 

     

 

My se chřipky nebojíme... 

Každý máme své recepty co dělat, když i přes dodržování správné životosprávy na nás něco 

„leze“. Někdo v zimě bere vitamín C, chodí do sauny. Jiní ve zvýšené míře vaří citrónový čaj 

s medem nebo zázvorový čaj, jiní to musí vyležet. Tak jako tak, setkáváme se zejména 

v počátku nového roku s chřipkovou epidemií a bohužel, občas nad námi s přesilou vyhrává. 

My dospělí to nějak překonáme, ale co děti? 

Aby byly poučené o správné prevenci, nezbytné ochraně či již nevyhnutelném způsobu léčby, 

pozvali jsme do školky Divadlo Kaňka s výukovým programem „MY SE CHŘIPKY 

NEBOJÍME“. Veselá pohádka o dvou kamarádech Jájovi a Šmájovi, kteří chtěli vyzrát nad 

bacilem chřipky tím, že mu utečou, nebo ho zastraší. To se jim ale nepovedlo a chřipkou 

onemocněli. Ve velké lékařské knize se ale dočetli, jak se taková chřipka léčí. Pili teplý čaj 

s citronem, jedli vitamíny a leželi v postýlce. A po dodržení všech těchto rad se nakonec 

uzdravili a bacila zbavili. 

Děti byly nadmíru pozorné a soustředěné, přispěly dokonce dobrými radami a tak nakonec 

vše dobře dopadlo! 



Myslíme si, že i využívání infrasauny v MŠ přispívá k posílení imunity dětí a je jedním 

z možných řešení, jak zdravotním problémům spojených s nemocemi horních cest dýchacích 

alespoň zčásti ulevit. Pro děti je infrasauna vhodná i z toho důvodu, že není vyhřátá na nijak 

vysokou teplotu a i ty menší děti v ní pobyt bez obtíží vydrží. 

 

 

       

 

 

 

 

 



Těšíme se s dětmi na jaro … 

Děti si letošní zimu jistě užily. Mnohé vyjížděly na hory, některé si užily zimní radovánky 

v blízkém okolí. Čas se však nedá zastavit a stejně, jako se děti těšily na zimu, začínají se těšit 

na jaro. Pozorují s námi první změny v přírodě, pozorují řeku Ostravici, která se plní vodou, 

potkáváme se s prvními sněženkami na školní zahradě. 

 

A víte proč se ještě na jaro těší? 

 protože už bude teplo a nebudu si muset oblékat na sebe tolik věcí 

 protože se babiččině kočičce narodí malá koťátka 

 protože už chceme sluníčko 

 protože přijdou Velikonoce a to je u nás doma velká legrace 

 protože budou létat venku motýli a můžu jezdit venku na kole 

 protože poroste tráva a v ní budou hezké květiny 

 protože pojedeme na chatu a budu si tam hrát s kamarády 

 protože budu s maminkou sadit na zahradě zeleninu a kytky 

 protože se mi narodí sestřička 

 

 

 

 


