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Budova školy vypadá jako Popelka ... 

 

Školní rok 2014/2015 jsme začínali s velkou nadějí a sice, že budova naší mateřské školy 

v létě 2015 konečně projde plánovanou rekonstrukcí - výměnou oken, dveří, zateplením 

a novou fasádou. Jaké bylo naše zklamání, když jsme se počátkem roku 2015 dozvěděli, že se 

tento projekt neuskuteční ... 

Budovu v současné době hyzdí již samotné vstupy, schodiště jsou promáčená, opadává 

omítka. Denní údržba tohoto vstupního prostoru není už ani efektivní. Po úklidu schodišť není 

odpoledne ani památky, je to zbytečná práce a námaha správních zaměstnanců. 

A tak nás znovu nesmírně potěšila zpráva o rekonstrukci schodišť, která je naplánována na 

letní prázdniny 2015. Projednání projektu, za účasti ředitelky školy, se konalo v dubnu. 

Předmětem jsou nová schodiště s protiskluznou a mrazuvzdornou dlažbou, nová bezpečnostní 

zábradlí a oprava nadzemní podezdívky budovy. 

Současně požádala ředitelka o odstranění přístavku u vstupu B, tzv. "garáže", která 

nevyhovuje hygienickým ani bezpečnostním požadavkům. Prostor po odstranění přístavku 

bude zpevněn a využit pro potřeby dětí. Rádi bychom zde vybudovali odpočinkovou zónu pro 

děti s posezením, či k výuce dětí v rámci environmentálnímu vzdělávání. 

Pevně věřím, že se tato vize nejenom uskuteční, ale že se podaří dobrá věc v zájmu dětí. 

 

 

 

 



Byli jsme v divadle ...  

 

Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali ... 

Děti ZELENÉ, MODRÉ a ŽLUTÉ třídy navštívily Divadlo loutek Ostrava. Vypravily se na 

pohádkový příběh BROUČCI,  rodinného společenství svatojánských broučků, který napsal 

roku 1876 Jan Karafiát, evangelický farář a pedagog. 

Každodenní příběhy Broučků, kteří plní své poslání -  ve dne spí a v noci svítí lidem 

lampičkami.  Ve střídání ročních dob jsme sledovali příhody tak trochu nezbedného Broučka 

a Berušky od jejich dětství až do dospělosti. Jejich prožívání přírodních cyklů – od jara do 

zimy, od narození do smrti – děti citlivě zaujaly a bylo znát, jak celý děj prožívaly. 

Celá inscenace byla umocněna krásnou scénou, hudebním doprovodem a citlivým přístupem 

k dětskému divákovi. 

Ještě dlouho jsme si o představení povídali. Děti se naučily písničku Brouček a Beruška, 

nakreslily ilustrační obrázky, ale zamýšlely se také nad tím, co je důležité ve vztahu k přírodě, 

k lidem. 
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Kresby dětí ZELENÉ TŘÍDY: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nemoci nechodí po horách ... 

Jistě znáte ono přísloví - "Nemoci nechodí po horách, ale po lidech"... Některé diagnózy 

dokážou člověka spolehlivě vyřadit z práce na týdny i měsíce, a tak se stalo i u nás na 

pracovišti něco, co jsme už dávno nezažili.  

Od 29. ledna až do současných dnů jsme bez jedné, dvou i tří učitelek, které nemoc vyřadila 

z pracovních povinností. Tato situace prověřila naše kolektivní vztahy i zodpovědnost těch, 

které musí převzít pracovní povinnosti za nepřítomné kolegyně. Není jednoduché obsadit 

třídy zbylým personálem tak, aby bylo zachováno vzdělávání dětí  jak je třeba. 

Snažíme se o to, aby byly zachovány také plánované aktivity pro děti, stanovené ročním 

plánem školy pro tento školní rok - karnevalová diskotéka, návštěva tenisových lekcí pro děti, 

jarní dílny, vynášení Moreny, oslavy Dne Země, beseda s policistou, příprava slavnostního 

setkání s maminkami, návštěva Divadla loutek, příprava výtvarných prací na výstavu Svět 

techniky a další činnosti. 

Také Vám rodičům je třeba poděkovat za vstřícnost. Celé toto období je pro nás velmi 

náročné, ale věřím, že pomine a zase vysvitne sluníčko! 

 

 

 



     karnevalová diskotéka 

 

     vynášení Moreny 

 



      zahájení pohybových her ČERVENÁ TŘÍDA 

 

     oslavy Dne Země 

 



beseda s policistou 

 

 

Požádali jsme o dotaci ... 

V dubnu 2015 podala ředitelka školy žádost o dotaci - dotační program Podpora 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016, dotační priorita 

Podpora badatelsky orientovaného vyučování. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem 

dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený 

hejtmanem kraje. 

Projekt nese název PO ZELENÝCH STOPÁCH. 

Nabídne tyto aktivity a činnosti: 

- pro celkový počet 81 dětí (3-6 let), 6 pedagogů a zapojení rodičovské veřejnosti: 

 papírové a plastové dny (nákup 1 ks kontejnerů na plast)- podporujeme dlouhodobě, 

            odevzdáváme odběratelům NEOMA s.r.o. a  ORC group s.r.o. 

 týdenní program DEN ZEMĚ – nákup pomůcek pro ekologické aktivity 

 zasazení stromku na zahradě MŠ ve spolupráci s Technickými službami 

 vybudování záhonku na pěstování bylinek, zeleniny 

 práce na zahradě – údržba záhonků – nákup nářadí pro děti 

 badatelské vycházky do okolí, založení herbářů rostlin, stromů, fotografování, práce 

s atlasy, zmapování do knihy, školního časopisu BARVÍNEK 



 návštěva Stanice pro záchranu živočichů (centrum ekologické výchovy) 

v Bartošovicích - pro celkový počet 42 dětí (5 - 6 let), 4 pedagogové 

 

- pro celkový počet 42 dětí (5 - 6 let), 4 pedagogové: 

 terénní program pro MŠ, Vsetín - „Hájenka Na Novém světě“  -  jarní cyklus. Pořádá 

ALCEDO Vsetín, spolupracujeme dlouhodobě a jsme registrováni v Projektu 

MRKVIČKA. 

 

Ve vzdělávání dětí bude praktikováno zejména učení prožitkem, smyslovým vnímáním, 

zařazení projektové výuky – smyslové hry, pokusy, ověřování, pocitové hry, pohybové hry, 

školní projekty, exkurze, tematické dny, rodinné prožitkové aktivity. Vzhledem k výborné 

strategické poloze školy bude vzdělávání dětí celoročně přenášeno do terénu – využití 

zahrady, blízkých Komenského sadů, řeka, okolí i vzdálenější procházky. 

Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace 

náhradním příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným 

žadatelům nejpozději do 20. 12. 2015.  

 

 

 

 



 

 

 

Heterogenní  třídy… 

Často se mě maminky ptají, zda je dobré, že máme v naší mateřské škole věkově smíšené 

třídy, co to dětem přináší a jestli jim to spíše neškodí, zejména těm v posledním vzdělávacím 

ročníku.   

Myslím si, že určitě ne, naopak, tyto skupiny jsou pro děti přirozené. Mladší děti se mnohem 

snáze učí od starších dětí. Mají v nich vzory, které pozorují, napodobují. Učí se od nich hrát 

si, tvořit, řešit problémy, přijímají snáze pravidla chování ve skupině, rychleji se vyvíjejí.  

Předškoláci zase mají naopak tendenci být příkladem mladším dětem, ukázat co zvládnou, co 

už umí. 

Také v mnohých zemích jsou heterogenní skupiny naprostou samozřejmostí a je třeba 

připomenout, že ani během života se nikdy do čistě homogenní skupiny nedostaneme. 

Těžší je to ale pro samotnou paní učitelku, která se musí s takovou skupinou naučit pracovat. 

Musí si vše dobře naplánovat a zorganizovat. Musí také znát dobře potřeby jednotlivých dětí, 

vymyslet, co dětem připraví, nabídne. Vybavit třídu pomůckami, hračkami pro malé i velké. 

Ale je tu pro děti a jestli ji práce těší… dovede vytvořit pro všechny správné klima, dostatečně 

motivující prostředí a využít pozitiva toho, co heterogenní skupina přináší. 

 



 

 

Jak mluví naše děti… 

Čas od času přijdou rodiče za učitelkou a ptají se, jak je možné, že dítě začalo používat 

výrazy, které doposud neříkalo a tedy ani neznalo. Kam dítě „chodí“ na tak vulgární výrazy? 

Kde to slyšelo? Kdo ho to naučil? Máme ho za to trestat? Jak ho to máme odnaučit?  

Bohužel často tato slova slýcháváme ze všech stran: v dopravním prostředku, na ulici, 

v obchodě, na hřišti, v televizi a co teprve při jízdě autem… I ti nejbližší bývají často v tomto 

směru negativním vzorem pro své děti a ani si to příliš neuvědomují. Dítě si takový výraz 

rychle zapamatuje a zařadí ho do své aktivní slovní zásoby. Má chuť ho opakovat při různých 

příležitostech, často u těch nejméně vhodných. Dokonce se mu téměř vždy podaří takové 

slovo vyslovit tak, že to vypadá, že jej trefně použilo a ví, co znamená. Je to jednoduché. 

Malé dítě imituje. Co slyší, to zopakuje. Používá tato slovíčka, aniž by vědělo, co znamenají. 

Dalším místem, kde se dítě snadno přiučí nějakému tomu nehezkému slovíčku, je mateřská 

škola. Bohužel, ani tomu nijak nezabráníme. Můžete být jisti, že se učitelka v mateřské škole 

pokusí zabránit šíření vulgarismů jak jen může, ale také musíte počítat s tím, že i když tuto 

snahu bude mít, nemusí se jí to vždy povést úplně. Děti si tato slovíčka často „přeříkávají“ 

tajně, potichu tak, aby je paní učitelka neslyšela, ale slyšelo to dobře jiné dítě. 

 



Co tedy s tím? Nepovažujte za vtipné, když vaše dítě řekne něco vulgárního. Zkuste dětem 

vysvětlit, že taková slova neříkají slušné děti ani dospělí. Budete-li se tomu smát, dítě si ze 

své naivní logiky vysvětlí, že to, co říká, je příčinou vašeho obdivu, a to ho ještě více 

povzbudí.  

Nezabráníte tomu, aby se vaše dítě nesetkalo s vulgárními slovy, ale můžeme společně 

zabránit tomu, aby se stala běžnou součástí jeho slovní zásoby! 

 

 

 

Zdravý způsob života ... ? 

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova ke zdravému 

způsobu života od nejútlejšího věku a to ve složce tělesné, duševní a sociální, kdy jsou tyto 

složky navzájem propojeny a tvoří spolu harmonickou jednotu.  

Snad každý rodič si přeje, aby bylo jeho dítě zdravé a spokojené a odneslo si do života nejen 

krásné vzpomínky na dětství, ale především i správné návyky. A právě v prvních letech života 

a dospívání si člověk osvojuje hodnoty, přístup k životu a ke svému zdraví. Nad formováním 

osobnosti malého človíčka bychom se proto měli zamýšlet co nejčastěji.  

Děti nás dospělé rády napodobují, vnímají a kopírují vzory dospělých, se kterými se setkávají 

okolo sebe. Nedávno děti hrály „podivnou hru“, která zaujala na první pohled. Po dotazu na 

co si to vlastně hrají, jsem byla poučena, že na opilé lidi. Prý to viděly v televizi.  

Hru jsem ukončila a sedli jsme si na chvíli do kruhu k rannímu povídání, které ten den začalo 

dříve než obvykle. Vyslechla jsem názory dětí, některé byly pozoruhodné, ale uznávám, že ze 

života velmi pravdivé. 

Běžnou normou se staly dětské oslavy, kde se popíjí dětské šampaňské, poměrně nevinně se 

tvářící zvyk. Nejsme náhodou občas tak trochu sami proti sobě? Nebudíme tím náhodou chuť 



dětí ten pravý alkohol ochutnat?  Nabízet tyto nápoje dětem v hracích koutcích, na výukových 

programech bazénů a plováren … Naše společnost je někdy příliš tolerantní, ale víte 

například, že české děti a mladiství jsou v pití alkoholu na 4. místě v Evropě? Dle odborníků 

vznikají sklony k vytvoření závislosti už mnohem dříve než v pubertě.  

V naší mateřské škole tento zvyk (popíjení dětského šampaňského při oslavě narozenin či 

svátku) nedržíme, naopak, a nikomu nechybí. Kdyby děti tyto zbytečnosti nedostávaly od 

dospělých, ani by je nepostrádaly. Chtějí je pouze proto, že je vidí u ostatních, nebo proto, že 

jsou na nich pestré obrázkové etikety. Kdybychom jim je nepodsouvali, vůbec by jim 

nechyběly. Vždyť děti se tím vlastně učí, že alkohol je běžnou součástí našeho života a že do 

něj patří.  

Buďme proto pro naše děti příkladem. Naše chování je pro ně vzorem, který si ponesou celým 

životem. 

A jak jsou na tom děti? Malá anketa na závěr, třída a jména dětí anonymní: 

Už jsi někdy ochutnal alkohol? 

Odpovědi dětí: 

- víno, pivo, chutnalo mi to 

- nikdy 

- spletl jsem si jablkový džus, bylo to víno, nechutnalo mi to, tak jsem to zapil vodou 

- napila jsem se vína, které stálo na stole, taky jsem ochutnala pěnu z piva od taťky 

- ještě ne 

- ochutnala jsem pivo od maminky, bylo to dobré 

- ještě jsem se nikdy neopil 

- ne a ani se mi to nelíbí 

- v restauraci jsem ochutnal pivo, ale bylo moc hořké 

- dostala jsem už červené víno od maminky, od taťky a dědy pivo, nechutnalo mi to 

- ochutnal jsem pěnu z piva, dobré to tedy nebylo 

- zkusila jsem bílé víno, nechutnalo mi 

- dostal jsem víno od maminky a chutnalo mi, pivo od taťky mi nechutnalo 

- ještě nikdy jsem alkohol neochutnal 



- já taky ne, rodiče by mi ho ani nedali 

- tak to bych nikdy neudělal 

- nikdy a ani to zkoušet nebudu 

- u dědy jsem ochutnala na špičku jazyka slivovici a bylo to dobré 

- od maminky jsem ochutnal likér, tak ten mi chutnal, protože byl dobrý, také jsem dostal od  

  obou rodičů napít vína a docela dobře to chutnalo, od taťky ještě pivo, bylo hořké, ale docela  

  se to dalo pít. 

 

A co cigarety? 

Z 19-ti odpovědí dvě kladné: 

- cigaretu jsem ještě neochutnala, ale vodní dýmku ano, bylo to dobré 

- děda Karel mi dal zkusit cigaretu, zakašlala jsem a nebylo to vůbec dobré.  

 

 

 


