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Dětská osobnost školního roku 2014/2015 

Tak jako v loňském školním roce, tak i letos vyhlásilo vedení městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz „Dětskou, žákovskou a pedagogickou osobnost školního roku 2014/2015“. 

Ocenění je udělováno dětem, žákům a pedagogickým pracovníkům mateřských a základních 

škol, jejichž zřizovatelem je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

Za naši mateřskou školu byl podán návrh na ocenění dětské osobnosti – Vašíka Jirmana, 

ZELENÁ TŘÍDA, který zároveň schválila Pedagogická rada školy. Slavnostní vyhlášení 

oceněných proběhlo 1. června 2015 v Klubu Atlantik, Ostrava a to za účasti vedení městského 

obvodu a zástupce komise školství. 

 

Zdůvodnění navrhovaného ocenění: 

 

Vašík je nesmírně laskavý, milý a skromný chlapec. Jeho vztah k dětem i k dospělým 

je mimořádně ohleduplný a přátelský. Ve třídě se stará o mladší sestru Emilku. Mezi všemi 

dětmi je oblíbený pro svoji povahu i ochotu pomáhat všude tam, kde je potřeba. Umí urovnat 

spory mezi dětmi a děti jej respektují. Má smysl pro zodpovědnost a spravedlnost, umí poradit 

a tímto svým osobním příkladem se významně podílí na výsledku kolektivu. Má rád přírodu -  

rád se vydává na průzkumné výpravy, fotografuje, přináší pro děti zajímavé snímky, 

přírodniny.  

Jeho znalosti o přírodě jsou obdivuhodné. Má plno zálib a zajímá se vlastně o vše a přitom si 

zachovává svůj dětský pohled na svět kolem sebe. 

 

V tomto školním roce nás překvapil mimořádným úspěchem v soutěži Stáří očima 

ostravských dětí a mládeže, který  je určen pro děvčata a chlapce od 8 do 15 let. Svým 

příspěvkem Znáte mého dědu a babičku?, ve kterém kresbou i autentickým senzitivním 

převyprávěním svého vyznání k prarodičům zaujal porotu natolik, že mu byla vyslovena 

zvláštní pochvala a uznání.   

 

Jsme rádi, že máme mezi sebou takového kamaráda, na kterého se můžeme vždy spolehnout. 

 

Vašíku, děkujeme! 



 

 

 

 

 

 

Ukončení 3. ročníku TENISOVÉ ŠKOLKY 

 V závěru školního roku jsme společně s dětmi a se Sportovním centrem Ostrava 

ukončili 3. ročník TENISOVÉ ŠKOLKY, kam děti ze všech tříd po celý rok docházejí. Pod 

vedením profesionálů zde probíhají pohybové hry s prvky tenisové přípravky. Také letošní 

ročník byl dotován naším zřizovatelem a umožnil všem dětem, aby se sportovně rozvíjely. V 

závěru společné školní olympiády, kdy si děti prověří získané pohybové dovednosti a která se 

již stala tradicí naší školy, mohly děti sledovat profesionální hru na kurtech, kterou pro ně SC 

OSTRAVA připravilo. Velký dík patří všem, kteří se dětem po celý rok věnovali a zejména 

našemu patronovi panu Ing. Mirkovi Eliášovi. Děkujeme a těšíme se na další společný ročník 

v novém školním roce! 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



ČTEME DĚTEM 2015  

V rámci projektu  

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

TÝDEN ČTENÍ DĚTEM - 5. ročník 

 

pořádá naše mateřská škola ve dnech 2. - 5. června 2015 

čtení pro děti 

 

PŘIVÍTÁME 

TYTO OSOBNOSTI, KTERÉ BUDOU DĚTEM ČÍST : 

 

MUDR. JITKU DOSTÁLOVOU 

MgA.. TOMÁŠE JIRMANA 

pana  MICHALA ŽÁČKA 

MUDR. MARIANA STARÉHO 

pan LUKÁŠ POLÁČEK, ANEŽKA POLÁČKOVÁ 

a další ... 



Také letos v červnu jsme zařadili již tradiční týden ČTEME DĚTEM v podání 

známých osobností našeho města. Děti se těšily na setkání, které nejenom je, ale i nás dospělé 

navzájem obohacuje. Pozvání mimo jiné přijal pan Tomáš Jirman, herec Národního divadla 

Moravskoslezského, v jehož podání jsou čtené texty mezi dětmi velmi oblíbené a to pro 

výrazné herecké podání.  MUDr. Marian Starý si našel čas pro malé posluchače a připravil 

čtení pro děti MODRÉ TŘÍDY. Také pan Lukáš Poláček letos překvapil děti tím, že zapojil 

do čtení i svoji dcerku Anežku, která ještě v loňském roce sama chodila do naší školky. 

V jejich podání jsme se zaposlouchali do Policejních pohádek, které nás nejenom pobavily, 

ale také poučily. Honzík Dostál přišel dětem přečíst Pohádky do postýlky. Děti ŽLUTÉ 

TŘÍDY navštívila paní Lucie Kubínková a pan Michal Žáček. Četlo se vlastně nepřetržitě 

celý týden. Děti přinášely své oblíbené knížky z domova, zapojily rodiče i prarodiče a tak se 

jim dostalo nekonečného množství příběhů. Ale abychom byli přesní, je třeba dodat, že v naší 

mateřské škole se čte dětem každý den!      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Netradiční olympiáda pro MŠ 

V červnu se naše mateřská škola zúčastnila akce Netradiční olympiáda pro MŠ, kterou 

uspořádala ZŠ a MŠ Ostrčilova. Po třídních kolech byli vybráni předškoláci MODRÉ 

a ZELENÉ TŘÍDY, kteří měli reprezentovat naši mateřskou školu. Pečlivě se připravovali, 

aby dokázali, že pohyb a sport je baví a mají co ukázat. 

Dopolední počasí nám přálo a tak se děti po rozdělení do družstev snažily, aby obstály mezi 

kamarády z ostatních mateřských škol. Soutěžní discipliny byly ryze sportovní, ale i zábavné 

a tak o smích a zábavu nebyla nouze. A jak vše dopadlo? Určitě dobře. Všechny děti se 

pobavily, zasportovaly si a užily si příjemné dopoledne se svými kamarády z mateřských škol 

a učitelkami, ale i staršími kamarády ze školy, kteří je po celé dopoledne provázeli po 

stanovištích a starali se o jejich občerstvení. Tak snad za rok zase společně nashledanou 

a děkujeme! 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Výlet do Kopřivnice 

Jistě to všichni známe - konec školního roku a s ním neopakovatelná atmosféra 

s příslibem nekonečně dlouhých letních prázdnin … A k tomu neodmyslitelně patří i školní 

výlety, které jsou pro děti radostné, pro kantory náročné.  

 Tak jako každý rok, tak i letos jsme podnikli školní výlet, dětmi dlouho očekávaný. 

V rámci projektu TECHNIKA NÁS  BAVÍ  jsme si výlet naplánovali do MUZEA TATRA 

KOPŘIVNICE. V nově postaveném objektu v centru města je nejucelenější sbírka věnovaná 

kopřivnické vozovce, později proslavené jako fenomenální automobilka TATRA.  

 Po cestě všem vyhládlo a tak dobrá svačina před otevřením muzea přišla všem dětem 

vhod. Ještě před vstupem nás uvítal náš nejrychlejší motorový vagón "Slovenská strela" 

z roku 1936, která se pyšnila rychlostí až 130 km/h. 

V muzeu bylo samozřejmě na co se dívat. Osobní a nákladní automobily ze všech etap výroby 

doplňovaly podvozky, motory, modely, designérské  návrhy, trofeje ze sportovních klání, 

dobové fotografie... Přenesli jsme se do minulosti, do časů dědečků automobilů a děti si 

vyzkoušely jaké to bylo sedět v otevřeném voze na tvrdé dřevěné lavici. Prohlédly si také 

první automobil „Präsident", který se zrodil v tehdejším Rakousku-Uhersku, hasičský vůz, 

několik typů závodních automobilů. Všechny modely byly vypulírované, až přecházel zrak. A 

co teprve stát u obrovské TATRY, která brázdila Rallye Dakar, nebo obdivovat nad hlavami 

zavěšený akrobatický dvouplošník Tatra 131.  



 Ani se nám nechtělo z muzea odejít. Tak ještě alespoň pár fotografií na památku a 

krátká prohlídka obchůdku, kde si děti vybraly s sebou několik fotografií, pexeso a zajímavé 

prospekty, které nám budou tuto zajímavou exkurzi připomínat.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Slavnostní vyřazení předškoláků 

V červnu nastala pro naše předškoláky slavností událost a sice, jejich vyřazení z mateřské 

školy a pasování na budoucího školáka. Děti se na tuto tradiční slavnost těší a připravují se na 

ni s velkou zodpovědností. Musí toho ještě tolik stihnout - sestavit s učitelkami program, 

připravit výzdobu, promyslet zábavný kvíz ... Paní učitelky společně promýšlí, jaké dárky by 

dětem udělaly radost. Samozřejmě, že se vše stihne a připraví včas. Ani není čas myslet na to, 

že vlastně přichází poslední společné chvíle ve školce a nastane loučení. Víte, že nás vždy 

zaskočí? Že bychom se s těmi milými děvčátky a kloučky už neměli vidět? Ale určitě ne, 

vždyť za námi do své školky můžou kdykoliv přijít a nejlépe hned po prázdninách. A mnozí 

sem budou vodit i své mladší sourozence. Takže vlastně brzy nashledanou a ať se vám všem 

ve škole líbí! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gratulace vítězům, poděkování všem ...  

Naše škola se zapojila do výtvarného projektu  Svět techniky očima dětí - výtvarné ztvárnění 

Světa techniky v Dolních Vítkovicích, do kterého přihlásila celkem 19 výtvarných prací dětí 

ZELENÉ TŘÍDY a 9 výtvarných prací dětí MODRÉ TŘÍDY. 

Děti získaly motivaci v expozici DĚTSKÝ SVĚT, kterou navštívily v prosinci 2014 a která 

jim hravou formou otevřela  zajímavosti vědy a techniky. A tak několik týdnů vznikaly 

zajímavé kresby, ve kterých děti uplatnily svou představivost i smělou fantazii.  

A výsledek?  

V kategorii mateřských škol se umístily naše děti takto: 

1. místo: Vanessa Kováčová, MŠ Blahoslavova, Ostrava, ZELENÁ TŘÍDA                          

2. místo: Ondřej Mihal, MŠ Blahoslavova, Ostrava, ZELENÁ TŘÍDA    



 

 

 



 

 

 

Vyhrály ale vlastně všechny děti, vždyť nebylo vůbec snadné vybrat z toho obrovského 

množství ty nejzajímavější práce.                 

Také jsme se s dětmi celé naší mateřské školy do Světa techniky na tuto výstavu společně 

vypravili a děti mohly hlasovat. Překvapilo nás, že byly spravedlivé a dávaly svůj hlas 

kamarádům i přesto, že i jejich obrázek soutěžil. 

A ještě několik zajímavostí o samotné akci (z dostupných zdrojů): 

- výstavní projekt trval 192 dní 

- samotná soutěžní výstava trvala 55 dnů 

- zapojilo se  28 mateřských a základních škol z Ostravy a okolí 

- bylo odevzdáno a vystaveno 262 výtvarných prací 

- celkem hlasovalo 4355 návštěvníků.   

 

Společně s dětmi na výstavě: 



 

 



 

 

Celoškolní výstava   

 

Školní rok 2014/2015 byl ve znamení oslav 50. výročí školy. Věnovali jsme této události 

celoroční mimořádnou pozornost. 

S tímto úzce souvisel celoroční školní výtvarně pracovní projekt  "TO JSME MY – CO 

JSME DOKÁZALI ", kdy východiskem byly  prožitky a zkušenosti dětí  a jehož vyústěním 

byla  celoškolní výstava. 

Děti vycházely z vlastního poznání a celoročních společně prožitých zážitků. Pracovaly dle 

svých možností se snahou něco zhotovit, vytvořit, něčemu se naučit, v něčem zdokonalit sám 

sebe. Zároveň byly vedeny k tomu, že to, co vytvoří je smysluplné a jedinečné, a že vlastně 

přispějí k výsledku celé skupiny. Rovněž se vytvořil prostor pro společnou práci rodičů 

s dětmi – odpolední tvořivé dílny, soutěže, prostor pro společnou individuální práci rodiče 

s dítětem – možnosti dokončování prací z dopoledne s rodičem v době odpoledních 

zájmových činností. Ve spolupráci s rodiči byla vytvořena funkční materiálová základna, 

rozšířena o nové netradiční materiály. 

 

Materiální zajištění výtvarného projektu bylo zajištěno finančními prostředky z rozpočtu 

mateřské školy, materiální pomocí rodičů, sponzoringem, účelově vázanou dotací zřizovatele. 

 



A co děti dokázaly společně se svými učitelkami vytvořit? 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

Děti umí o věcech diskutovat … 

 

Po celý rok jsme s dětmi ZELENÉ TŘÍDY často diskutovali o různých věcech, problémech. 

Děti si rychle zvykly na to, že můžou říci, co si myslí a zdůvodnit to. Jednoduše vyjádřit svůj 

názor na věci, které se jich přímo týkají, s čím nejsou třebas spokojené a co by mohly i samy 

ovlivnit. Děti pak samy o sobě vědí, co je pro ně správné, respektují druhého a umí se 

rozhodovat. Dokonce statečně nesou i důsledky svého konání. Shrnuto – podporovali jsme 

jejich samostatné uvažování.  

Možná jste byli jako rodiče překvapeni jejich názory, možná jste se v jejich odpovědích 

dozvěděli o nich něco nového, možná vás děti jen tak pobavily. 

 

Dnes předkládáme zachycení odpovědí dětí na otázky Co se mi ve školce nejvíce líbilo  a Co 

mi nejvíce chutnalo, o kterých jsme vedli besedu poslední den před prázdninami: 

 

 



Co se mi ve školce nejvíce líbilo: 

Ondra: jak jsem si hrál s kamarády a jak jsme se učili a zpívali 

Míša: líbilo se mi malovat a chodit na tenis 

Filip: jak jsme vytvářely ve školce všechny vynálezy a jak k nám přišel do školky nevidomý 

          pán se svým psem 

Jarda: když jsem vyráběl sluníčko a když jsem odpočíval po obědě 

Mikuláš: líbila se mi nejvíce naše výstava a jak jsme zpívali krásné písničky 

Martin: líbilo se mi ve Světě techniky a taky se mi líbilo, jak byly paní učitelky hodné 

Hynek: líbilo se mi, jak jsme jezdili na výlety, jak byly na nás paní učitelky milosrdné a  

             všechno pro nás připravovaly 

Markétka: tak mně se líbilo, jak jsme zpívali na besídkách, byli jsme u řeky a sledovali tam 

             kachny, to bylo úžasné 

Matylda: líbilo se mi, jak jsme pořád něco vyráběli, taky besídka pro maminky a jezdit na  

             Výlety 

Patrička: hraní s kamarády ve školce, jak jsme chodili ven na zahradu, do parku 

 

 

 



Co mi nejvíce chutnalo: 

Ondra:       špenát s bramborem a masem 

Míša:         šišky s mákem 

Filip:         všechno 

Jarda:         knedlík s omáčkou a buchtičky s krémem 

Mikuláš:    řízek s bramborem 

Martin:      všechno 

Hynek:      úplně všechno 

Markétka: čočka s vajíčkem, chlebem a okurkou 

Matylda:   buchtičky s krémem, špenát s bramborem a rajská polévka 

Patrička:    rýže s omáčkou 

 

 

A nám dospělým se líbilo, když byly děti spokojené a těšily se ráno do školky. Děkujeme! 

 

 


