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„PO ZELENÝCH STOPÁCH“  … 

 

Celoškolní projekt „PO ZELENÝCH STOPÁCH“ byl ve školním roce 2015/2016 přílohou 

našeho Školního vzdělávacího programu S námi nejsi sám, který uplatňovali pedagogové 

v celoroční vzdělávací práci s dětmi. Jeho charakteristickým rysem byla celoroční podpora 

badatelsky orientovaného vzdělávání dětí v oblasti EVVO. 

Předškoláci MODRÉ a ZELENÉ TŘÍDY se vydali do výukového ekologického střediska, 

kde absolvovali a zažili ekologický program v terénním středisku „Hájenka Na Novém světě“ 

Vsetín – MODRÝ RÁJ BESKYD, který se významně podílel na rozvoji klíčových kompetencí 

a přispěl k rozvoji témat obsažených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání. Zejména ve vzdělávacích oblastech „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě 

a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět“. Byly rozvíjeny zejména znalosti o životním 

prostředí a jeho ochraně, environmentální vzdělávání. Děti se zábavnou formou seznámily 

prostřednictvím naučné stezky žabky Michalky a mývala Tomáška s charakteristickými 

vlastnostmi obojživelníků a plazů a jejich významem v přírodě a toho, proč a jak je chráníme. 

Seznámily se s prezentací ptáků chovaných ve stanici handicapovaných zvířat (dravci, sovy), 

pozorovaly hnízdící druhy v okolí Hájenky. Zapojily se do práce s přírodními materiály, 

smyslového vnímání přírodnin, seznámily se s výrobou ptačího hnízda, poznávaly život 

mravenců, sociálních skupin hmyzu a les v okolí Hájenky. Důležitou součástí byla zpětná 

vazba, kdy si děti ověřovaly své získané poznatky. Tato zkušenost přispěla k podpoře 

získávání nových vědomostí o věcech a jevech v přírodě a děti si ji určitě společně užily. 

Celoroční projekt byl dotován Statutárním městem Ostrava. 

 



 

 

 



Děti všech tříd rovněž navštívily Záchrannou stanici v Bartošovicích, program ŽIVÁ 

PŘÍRODA NA DOSAH V DOMĚ PŘÍRODY POODŘÍ. Byly provázeny vnitřními 

i venkovními expozicemi zkušenými lektory, kteří zároveň s výkladem odpovídali dětem na 

jejich otázky. Při výkladu využívali videoprezentaci s interaktivním projektorem, 

umožňujícím doprovodit výklad obrazem i zvukem. Ve stálé expozici „Příroda a lidé“, se na 

panelech a trojrozměrných exponátech děti seznámily s krajinou, rostlinami i zvířaty chráněné 

krajinné oblasti Poodří.  

Děti s učitelkami měly možnost využít dotykové panely s informacemi o rostlinách, zvířatech, 

krajině. Ve venkovních expozicích si zblízka prohlédly 35 druhů živočichů, zejména ptáků, 

kteří byli po vážných úrazech nebo byli dlouhodobě drženi v zajetí a neschopni vypuštění zpět 

do volné přírody. Ve venkovním výběhu si pak děti mohly prohlédnout čápy, volavky, kačeny 

a morčátka. V Živé zahradě si prohlédly vodní a bahenní rostliny v jezírku, vodní hmyz, 

ještěrku a hmyzí hotel, či právě vylíhnutou velkou vodní vážku. 

 

 



 

Všechny děti byly expozicemi nadšeny, projevily se jako skuteční ochránci přírody. Vznášely 

zajímavé dotazy, sdělovaly své vlastní zážitky a zkušenosti. 

 

 



Seznámily se také se životem ptáků a prohlédly si čapí rodinku, která se právě někam 

chystala. A také si nakonec všechny děti ochotně vyzkoušely jak je čapí hnízdo pohodlné 

a prostorné. 

 

 

Na naše nejmenší děti ČERVENÉ a ŽLUTÉ TŘÍDY čekala další zajímavá akce a sice 

vzdělávací program v Zážitkovém centru URSUS (latinsky medvěd), který nabídl našim 

nejmenším hravé seznámení s Beskydami a horskou přírodou ve spolupráci s odborníky ze 

Správy CHKO BESKYDY. Děti navštívily naučné vnitřní expozice, ale také především 

zážitkovou zahradu, dřevěnou stezku zručnosti, můstky a kůly, na kterých se prochází, 

pocitový chodník a řadu dalších atrakcí. V zahradě si prohlédly ptačí zónu s ptačí věží, stopy 

velkých šelem i malých hlodavců. Na čerstvém vzduchu s aktivním pohybem jim pořádně 

vyhládlo. Užívaly si společně tolik nového, že se jim ani nechtělo zpátky domů. 

Také tento program přinesl dětem zábavu i poučení s cílem vzdělávání v rámci 

environmentální výchovy zábavnou formou. 

Děkujeme všem, kteří se o to společně s námi zasloužili! 

 

 

 



 

 

 



Čtverečkové zahrádky pro naše děti ... 

V rámci získané dotace na projekt PŘÍRODA PRO NAŠE ZDRAVÍ, kterou nám poskytl náš 

zřizovatel, jsme dětem pořídili na zahradu čtverečkové zahrádky. Co je to čtverečková 

zahrádka? Jedná se o pěstování bylinek a zeleniny na malém, zhuštěném prostoru. Výhodou 

je, že na malém prostoru lze pěstovat velké množství produktů. Vymyslel ji v roce 1981 

stavební inženýr a zahrádkář Mel Bartholomew.  

Její hlavní výhoda spočívá v tom, že děti mají snadný přístup k rostlinám, v záhonu se 

nešlape, půda zůstává kyprá i bez rytí, půda dobře zadržuje vláhu a snadno se udržuje 

bezplevelná. 

S výrobou i instalací nám pomohly Technické služby Ostrava, které zároveň zdarma dodaly 

kvalitní zeminu pro pěstování. 

A mohli jsme začít - děti si donesly vhodná semena jarní zeleniny i celé sazenice. Každé 

z dětí si mohlo osadit svůj čtvereček a samozřejmě se o něj starat. A až sklidíme první 

„úrodu“, vysadíme podzimní květiny, aby nám zkrášlily interiér zahrady. A příští rok se 

můžeme pustit do výsevu bylinek, které použijeme ve školní kuchyni. Už teď se těšíme! 

 

  

  



 

 

 

 

Ocenění v roce 2016 … 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz letos opět oceňoval dětské, žákovské i 

pedagogické osobnosti školního roku 2015/2016. Slavnostní akt se konal počátkem června v 

klubu Atlantik. Poděkování a dárky všem oceněným osobně předali místostarosta Dalibor 

Mouka a předsedkyně školské komise Eva Pašková. 

 

Obvykle vybíráme k ocenění děti z řad předškoláků, kteří opouštějí naši mateřskou 

školu. Letos však pro nás bylo obzvláště velmi těžké vybrat k ocenění jednu dětskou 

osobnost.  Sešlo se jich hned několik, protože všechny děti byly opravdu skvělé. A ocenit 

celou třídu nebylo možné. Děti se po poradě usnesly, že bychom si mohli udělat ocenění ve 

třídě. A tak se samy ohodnotily, zejména své úspěchy a to, co udělaly pro ostatní kamarády. 

Nakonec byly spokojené nejenom děti, ale i my paní učitelky, že jsme nikoho nezarmoutily. 

 

K ocenění pedagogické osobnosti ale stejně došlo. Podaný návrh, schválený 

Pedagogickou radou byl vybrán, a tak byla za naši mateřskou školu oceněna jako výrazná 

pedagogická osobnost školního roku 2015/2016 naše paní učitelka Jarmila Dymanusová. 

 

Máme velkou radost a paní učitelce blahopřejeme! 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Školní výstava „PO ZELENÝCH STOPÁCH“ 

 

V červnu 2016 jsme uspořádali výtvarnou výstavu dětských prací, jubilejní 20. ročník, 

která prezentovala celoroční práci dětí. Navázala na náš celoroční vzdělávací projekt EVVO 

„PO ZELENÝCH STOPÁCH“ (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), který 

financoval Magistrát města Ostravy. Děti při tvoření vycházely z okruhů vlastního poznání a 

celoročně prožitých zážitků. Zachytily svět kolem nás, přírodní prostředí a jeho neustálé 

proměny. Byly vedeny k tomu, že to co vytvoří je smysluplné a jedinečné, ale také k utváření 

nových poznatků, zkušeností, dovedností, k podpoře volních a mravních vlastností. 

A tak vznikaly půvabné výtvarné práce, které potěšily oko a pohladily duši nás dospělých. 

Souhlasíte s námi? 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

A co jsme ještě prožili … 

Jaro bylo v plném proudu a na nás čekaly VELIKONOCE. To máme plné ruce práce, že se 

ani nezastavíme…nabarvit vajíčka, vystříhat slepičky, kuřátka a zajíčky, také připravit 

pomlázku, ať si holky nemyslí, že jsme na ně my, kluci, zapomněli. Ještě, že jsme měli tolik 

pomocníků. Všechno jsme stihli a společně si užili spoustu zábavy. 



 

 

 

Netrvalo dlouho a už jsme slavili DEN ZEMĚ. To je dobře, že i naše ZEMĚ má svátek. Na to 

jsme se pořádně připravili. Uklidili jsme si naši zahradu, to děláme rádi, a těšili se, až 

půjdeme na oslavy Dne Země do Komenského sadů.  



 

 

Hodně jsme toho věděli, protože máme rádi přírodu a bezva pohodu tak, jak se to zpívá v naší 

školní písničce 

 NAŠE ŠKOLKA BAREVNÁ. Znáte ji? 



Také jsme uspořádali plastový a papírový den. A víte, kolik jsme v ZELENÉ TŘÍDĚ 

nasbírali víček? Všichni jsme je spočítali a trvalo nám to pěkně dlouho. 

 

Ještě jsme měli soutěž NAŠE PLANETA A MY na školní zahradě a učili se třídit odpad, 

povídali si o naší planetě, jak jí ochránit a pomoci, aby se nám na ní dobře žilo. 

 

 

 

 



Nakonec jsme složili důležitou zkoušku a dobře to dopadlo: 

 

A namalovali jsme několik obrázků do soutěže VŠECHNY BARVY ZAMĚKOULE , které se 

porotcům líbili a poslali nám za ně ocenění. 

 



Moc jsme se všichni těšili na návštěvu pana Adolfa Dudka, známého ilustrátora dětských 

knížek a časopisů. K nám přijel s programem, aby nás všechny potěšil, poučil a pobavil. Své 

povídání doprovázel malováním na tabuli, do kterého zapojil i nás. Na závěr proběhla 

autogramiáda, a kdo chtěl, dostal podpis na ruku, na čelo, ale i do knížky, kterou si mohl do 

školky donést. 

 

Přišel květen a s ním oslava Svátku maminek, který je pro nás velmi důležitý. Vždyť musíme 

maminku ujistit o tom, jak ji máme rádi. Pečlivě jsme se na slavnostní odpoledne všichni 

připravili. Vyráběli jsme dárečky, přáníčka, vyzdobili své třídy a opakovali si básničky 

i písničky o mamince. A že jich známe! Vše se podařilo tak, jak se podařit mělo, maminky 

měly radost, také babičky, tety, ale i tátové a dědové, kteří se na nás také přišli podívat. 

 



A také jsme maminky nakreslili a uspořádali malou výstavku v šatně s přáníčky o tom, jak je 

máme rádi. 

 

 

 



Školáci se vypravili na návštěvu do Základní umělecké školy v Ostravě, na Sokolské třídě. 

Prohlédli jsme si vybavení školy, učebny a ateliéry, podívali se na hudební pohádku a ještě 

jsme si ozdobili sádrové odlitky. 

 

 

 

 

Moc se nám tu líbilo a těšíme se, až sem budeme někteří po prázdninách chodit. 



Před koncem roku jsme přivítali paní učitelku ze základní školy, kterou jsme pozvali na 

besedu. Chtěli jsme se zeptat na to, co nás v té opravdové škole po prázdninách čeká. Co 

budeme do školy potřebovat, zda se nám tam bude líbit … a vymýšleli jsme ještě spoustu 

dalších otázek. Do školy se všichni těšíme a také na naše nové kamarády. 

 

 

 

Také jsme se těšili na týden společného čtení – ČTEME DĚTEM, které u nás probíhá každý 

první týden v červnu, kdy k nám chodí do tříd číst maminky, tátové, babičky, starší 

sourozenci..., zkrátka všichni, kteří mají čtení a knihy rádi. Ale samozřejmě, že čtení máme 

každý den po celý rok. 

   



 

   

 

   

 

  

 

 



 

Tak zase brzy u nás! 

A pak už nás čekalo smutné loučení s našimi nejstaršími kamarády, kteří po prázdninách 

půjdou do školy. Smutnili jsme ale jen na chvíli, protože se za nimi půjdeme na podzim do 

školy podívat a oni jistě za námi také.  

Už teď se těšíme, kamarádi z naší BAREVNÉ  ŠKOLKY! 

 

 



Zazvonil zvonec a pohádky je konec… 

Také já se chci se všemi rozloučit a poděkovat za čas, který mi osud dopřál prožít v této 

mateřské škole. Přeji jí, aby zůstala stále mladá a živá, a pokud v ní budou děti, nemám o ni 

strach. 

Děkuji všem, kteří ten dlouhý čas ušli společně se mnou, a věřím, že jsme zde zanechali své 

stopy, které někoho povedou dál. 

Děkuji též mým „posledním dětem a jejich rodičům“ za nevšední a milé rozloučení, které mi 

bylo velkou ctí.  

Svým kolegyním přeji, aby o tuto mateřskou školu dále pečovaly s láskou a měly ji rády tak, 

jako já.  

 

                                                                                                  Marie Benešová 


