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Ukončili jsme projekt TECHNIKA A VYNÁLEZY NÁS BAVÍ… 

Pro rok 2015 dostala naše mateřská škola od svého zřizovatele finanční dotaci - účelový 

neinvestiční příspěvek ve výši 20 000,00 Kč na podporu rozvoje, probuzení a podchycení 

zájmu dětí v oblasti techniky.    

Projekt byl směřován k podpoře dokonalejšího chápání okolního světa, vnímání a objevování 

nového a neznámého. Hrát si, dívat se a přitom se učit a tvořit. Sestával se ze 3 částí a sice: 

Návštěva Světa techniky - Science and Technology Centrum, Dolní oblast VÍTKOVICE – 

s prohlídkou expozice Dětský svět. V době zadání nebylo známo, že pro děti ostravských škol 

bude vstup zdarma. Proto jsme ještě po domluvě a schválení zřizovatelem zařadili návštěvu 

Technického muzea TATRA Kopřivnice, kam děti vyjely za jedinečnou sbírkou věnovanou 

výrobě osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby. 

 

 

 

 



Dále děti navštívily Letiště Leoše Janáčka Ostrava, které je důležitým dopravním uzlem 

regionu a jeho rozvoj patří k prioritám Moravskoslezského kraje. Zde byla pro ně i pro 

pedagogy ve spolupráci s Dr. Vladimírem Zonkem připravena zajímavá exkurze. Děti se 

přiměřenou formou seznámily s provozem letiště, jeho částmi, využitím. Rovněž se seznámily 

s  jednotkou  letištního záchranného systému  - Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava. 

 

 

 

 

Vzhledem k finančním možnostem bylo možné opakovaně navštívit Svět techniky, Dolní 

oblast VÍTKOVICE,  tentokrát  s výukovým programem pro předškoláky. Program děti 

zcela zaujal a byl pro ně novým přínosem. 

 



 

 

Poslední částí tohoto projektu byla 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 absolvovaly v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogů. Akce se zúčastnili nejenom tatínkové, ale i maminky, které 

prokázaly stejné dovednosti a zájem. Pro tato setkání byly zakoupeny vhodné pomůcky pro 

děti ze všech tříd, které budeme využívat i nadále. 

 

 

 



 

Děkujeme za poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku, který byl využit ku prospěchu 

dětí. 

 

 

Na návštěvě ve škole … 

 Na letošní návštěvu Základní školy Ostrava, 30. dubna se děti obzvlášť těšily. 

Konečně se uvidí se svými kamarády, kteří v září usedli do školních lavic. Jaké to bude, vidět 

je ve školních lavicích a budou se k nám ještě hlásit? Určitě ano, ujišťovali jsme je. Také nám 

jistě předvedou, co se již za tři měsíce školního života naučili. Ukážou nám svoji třídu, 

učebnice, možná si společně něco zahrajeme. 

 



Radost byla veliká, i když z počátku byli naši kamarádi školáci vážní a nic je nevyvedlo 

z míry. Mají již vážné povinnosti a času na hraní a zábavu moc nezbývá. Inu škola je vážná 

věc. 

Naši předškoláci si mohli vyzkoušet, jak jim to bude slušet v lavicích a zda uvidí dobře na 

tabuli a na paní učitelku. 

Všechno dobře dopadlo a i ten čas na zábavu s kamarády se nakonec našel. Už se těšíme na 

zápis, který klepe na dveře. A za rok o tomto čase přivítáme naše mladší kamarády ze školky 

zase my. 

 

 



 

 

 

 

 „Do přírody za zdravím III“ … 

Přihlášené děti naší mateřské školy vyjely ve dnech od 12.11. - 17. 11. 2015  na 

ozdravný pobyt do Beskyd. Ubytovány byly v hotelu CHERRY, který se nacházel v centru 

rekreační oblasti Beskyd, na moravskoslovenském pomezí v údolí řeky Bečvy, v obci Horní 

Bečva.  Součástí ozdravného pobytu byl zajímavý environmentální program s poznáváním 

přírody, který vedli zkušení lektoři. Děti navštívily zajímavé přírodní lokality, poznávaly a 

zkoumaly přírodu, ale také relaxovaly na čerstvém vzduchu. 

Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím III“. Tento 

projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“. 

 



 

 

Další podobná akce bude realizována v období od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017, kdy vyjedou 

přihlášené děti spolu se svými rodiči na ozdravný 14 - ti denní pobyt. S podmínkami 

programu jste byli seznámeni již dříve v MŠ: 

 délka ozdravného pobytu je stanovena na 14 kalendářních dní; 

 realizace projektu musí proběhnout v topné sezóně buď od 1. 10. 2015 do 30. 4. 2016, 

anebo od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 (našeho případu se již týká 2. termín); 

 z dotace lze hradit náklady na dopravu, ubytování, strava a lékařské procedury na 

prevenci onemocnění dýchacích cest (lékařské procedury pouze pro děti); 

 z dotace lze hradit náklady na osobu: 

o dítě, které nenavštěvuje předškolní zařízení a které v den nástupu na 

ozdravný pobyt nedosáhlo 6 let věku; 

o dítě, které v den nástupu na ozdravný pobyt navštěvuje předškolní zařízení; 

o osobu starší 18 let, která dítě doprovází (zák. zástupce, pedagog, zdravotník 

aj.) max. však 1 dospělý na 1 dítě. 

o V případě, že účastník pobytu nesplňuje výše uvedená kritéria, může se 

pobytu účastnit, ale pouze jako samoplátce. 

 

Za naši mateřskou školu je přihlášeno celkem 5 dětí a 5 zákonných zástupců. 

Všechny další informace budou přihlášeným účastníkům včas předány. 



Gratulujeme … 

 

Lucince Králové ze ZELENÉ TŘÍDY, která byla vyhodnocena za naši mateřskou 

školu v keramické a výtvarné soutěži Tajemný svět barev „Mladý designér“, kterou 

uspořádalo Středisko volného času Ostrava, Ostrčilova 19 a která byla finančně podpořena 

statutárním městem Ostrava. 

 

Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo 15. prosince 2015 a Lucce přišly blahopřát děti 

a paní učitelky ZELENÉ TŘÍDY, spolu s jejími rodiči.  Také ostatní děti si mohly vyzkoušet 

aranžérské či designérské návrhy přímo v sále a o legraci nebyla nouze. 

 

Jsme rádi, že máme tolik šikovných dětí a Lucince ještě jednou gratulujeme! 

 

 

                                                    

 

http://www.mitsloandesignclub.com/the-club/


 

 

 

 



Zdobení vánočního stromečku ... 

Každoročně se děti mateřských škol našeho městského obvodu účastní před Vánocemi 

zdobení vánočních stromečků na Masarykově náměstní. Ani letos tomu nebylo jinak. Dlouho 

jsme přemýšleli, co vyrobíme, jak stromeček zkrášlíme, ale hlavně, jakou zvolíme techniku. 

Vždyť rozmary a vrtochy letošního počasí nám naši práci a snahu můžou rychle pokazit. A 

tak si děti vymyslely originální nápad a sice, vyrobit kytičky ze skořápek ořechů. Paní 

učitelky po večerech louskaly vlašské ořechy, a že jich muselo být! Děti skořápky obalily 

v alobalové folii a docela je to bavilo, práce jim šla od ruky jedna radost. Ještě slepit kytičky, 

ozdobit a bylo hotovo. Potom se vydaly společně na náměstí, kde byl již stromek připravený. 

Škoda jen, že na nás připadl takový malý, vždyť se nám podařilo vyrobit tolik krásných 

ozdob, smutnily chvíli děti. Ale radost nad ozdobeným stromkem byla velká a někteří 

přihlížející dospěláci děti chválili, jak jsou šikovné. Však si za odměnu prohlédly betlém 

s oslíkem, vyzkoušely kolotoč, prohlédly si venkovní stánky s vánočním zbožím a všechno, 

jako vždy, dobře dopadlo!  

 

 

 



 

 

 

 

Na výstavě betlémů... 

 Součástí předvánočního času je návštěva výstavy betlémů v prostorách radnice obce. 

Letos se na ni vypravily všechny třídy a bylo na co se dívat, hledat nové inspirace pro 

výtvarné tvoření s dětmi. 

Výstavu Slezských betlémů a gornoślaskich szopek pořádala Tělovýchovná jednota Ostrava a 

České sdružení přátel betlémů ve spolupráci s městským obvodem Moravská Ostrava a 

Přívoz. Vystaveny byly betlémy a vánoční výrobky dětí a mládeže slezského regionu. 

Po výstavě nechyběla tradiční procházka centrem předvánoční Ostravy, kdy si děti prohlédly 

výzdobu města, výkladních skříní obchodů, prodejní stánky... Zastávka u prodeje kaprů s 

pozorováním práce prodejců, nezbytná kontrola nazdobeného školního stromečku a rychle do 

školky k obědu. 

Tak za rok zase nashledanou, předvánoční Ostravo, a nezapomeň se zahalit do bílého hávu! 

 

 



 

 

  



 

 

 



Betlém vyrobený dětmi MODRÉ TŘÍDY 

 

ŽIVÝ BETLÉM-děti MODRÉ TŘÍDY 

 



Práce dětí ZELENÉ TŘÍDY 

 

 



Požádali jsme o dotaci …  

Naše mateřská škola požádala svého zřizovatele o poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na rozvoj volnočasových aktivit pro rok 2016. 

Jedná se o tyto projekty: 

AHOJ, ŠKOLKO ! 

Stálý projekt, který je již trvalou součástí života naší mateřské školy a jehož finanční podpora 

pomáhá zajistit slavnostní rozloučení s dětmi, které končí předškolní vzdělávání v mateřské 

škole a odcházejí do základní školy. Je rovněž neodmyslitelnou částí zakončení školního roku 

a děti i rodiče se na ni velmi těší. 

Místo realizace:        MŠ (tělocvična nebo zahrada) 

Počet předškoláků:   ve školním roce 2015/2016:   25 

Organizace časová:  červen 2016 

Požadavek na zajištění projektu:  6 700,00 Kč 

 

NEBOJME SE POKUSŮ 

Projekt bude zaměřen na seznamování dětí s vlastnostmi okolního světa se snahou zahrnout 

všechny oblasti Rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání  s maximálním 

využitím prožitkového učení a s cílem: 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 osvojení si praktických dovedností přiměřených věku 

 posilování přirozených poznávacích citů 

 vytváření pozitivního vztahy k intelektuálním činnostem a k učení 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 

Projekt bude prováděn na úrovni vzdělávací práce ve všech třídách s přihlédnutím k věkové 

skupině a možnostem dětí. Snahou bude, aby si děti mohly pokusy samy vyzkoušet, vyrobit, 

sestrojit.  Zábavné pokusy a malá bádání jsou inspirativní svou názorností, budou poskytovat 

prostor i pro další tvůrčí činnost pedagogů, rodičů. Zároveň podpoří větší spolupráci s rodinou 

a to při společném setkávání na společných akcích v MŠ, kdy formou zábavné odpolední 

dílny budeme společně tvořivě pracovat a zkoumat. Pokusy a jejich výsledky budou 

zaznamenány a dále využity.  

Prezentace akce proběhne na webových stránkách školy (fotogalerie) a dále ve školním 

časopise. 

Místo realizace:       MŠ  

Počet účastníků:      77, věková skupina 3-6 let, dále účast rodinných příslušníků 

Organizace časová:  leden - listopad 2016 

Požadavek na zajištění projektu:               8 000,00 Kč 

 



PŘÍRODA PRO NAŠE ZDRAVÍ 

V rámci environmentálního vzdělávání dětí a podpory zdravého způsobu života si děti na 

školní zahradě vypěstují bylinky a drobnou zeleninu, které dále využije školní jídelna při 

přípravě pokrmů pro děti. Dále využijeme k sázení okrasných květin, o které se budou děti 

pravidelně starat. Zapojení rodičů do práce s dětmi, podpora rozvoje nové formy spolupráce 

MŠ s rodinou. 

 Podpoříme prožitkové učení a vztah k práci s cílem: 

 zacházet s pracovními pomůckami 

 utváření pozitivního vztahu k práci 

 osvojování si přiměřených pracovních dovedností a návyků 

 uplatnění tvořivosti a vlastních nápadů 

 rozvíjení vzájemných vztahů a pomoci druhému 

 podpora zdravého životního stylu. 

Místo realizace:        zahrada MŠ  

Počet účastníků:      77, věková skupina 3-6 let, dále účast rodinných příslušníků 

Organizace časová:  březen - září 2016 a dále každoročně jako forma pěstitelských prací,  

                                   taktéž k výsadbě dalších rostlin – zahrada MŠ 

Požadavek na zajištění projektu:                14 000,00 Kč 

 

Věříme, že projekty přinesou dětem zábavu, radost i poučení. 

 

 

 

 

Novoroční přání dětí a co bychom chtěli na sobě změnit, dokázat v novém 

roce… 

Začal nový rok a mnozí z nás si na jeho startu přejí něco nového, výjimečného nebo 

mají potřebu vyslovit to, co je pro ně v tu chvíli podstatné a důležité. Společně s dětmi 

ZELENÉ TŘÍDY jsme přemýšleli, jestli si děti samy dokážou něco přát. Nejenom sobě, ale i 



ostatním. Zda by něco chtěly na sobě změnit, dokázat či zlepšit. Úkol se dětem zdál být 

zpočátku snadný, potom ale dlouho přemýšlely a přemýšlely …  

A jak to nakonec dopadlo? 

Denisek:  přeji si, aby se lidé na celém světě měli dobře. Sobě přeji, abych byl ještě lepším 

basketbalistou. 

Karolínka: přeji naší školce, aby byla celá zdravá a pořád veselá. Také chci naučit poslouchat 

svého psa. 

Jarda: chci, aby mě už nebolelo ucho a také bych chtěl lodičku. Chci se naučit psát písmenka. 

Kubík:  já bych chtěl mít větší svaly, budu hodně sportovat. 

Alex: přál bych si vlastního živého pejska a ať jsme všichni zdraví a veselí. Taky bych se chtěl 

v hokeji naučit kličku. 

Emilka: aby se měli všichni dobře, nebyli nemocní a chudí. Chci se naučit číst, psát a počítat 

ještě dřív, než půjdu do školy. 

Patrička: tak, aby byli všichni zdraví a šťastní a taky si přeji vlastní sestřičku. Ještě bych 

chtěla být šampionkou ve hře Člověče, nezlob se! 

Míša:  já bych chtěl dokázat postavit auto z lega. 

Ivošek:  chtěl bych umět z modelíny vytvořit panáčka. 

Šimonek:  já si přeji, aby všichni lidé měli hodně dárků a abych se naučil ovládat autodráhu. 

Honzík P.:  já si přeji pro sebe a bráchu kuchyňku na hraní, mamince náprstek, aby se 

nepíchla při šití, taťkovi nové auto. 

Eliška:  já si taky přeji mít doma kuchyňku. 

Honzík Ž.:  přeji si nové puzzle a aby rodiče mohli stavět dům. 

Barunka G.: aby byli všichni lidé na světě na sebe hodní a neubližovali si. Chtěla bych se 

naučit vyrábět zvířátka z plastelíny podle mojí nové knížky. 

Lucinka:  já bych se už chtěla naučit číst, abych si sama mohla ráno přečíst pohádku.  

Justýnka:  já bych se chtěla naučit obouvat sama bačkorky. 

 

 

 
 


