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Začal nám nový rok … 
 

Začal nám nový rok, který odečítá své první dny a týdny, rok 2013. Společně jsme ho v naší 

BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE přivítali svátkem Tří králů, popřáli si navzájem 

hodně zdraví a dobré pohody.  

 

 

 

       
  

 

 

Také jsme si s dětmi povídali o tom, co by popřály svým rodičům, kamarádům nebo samy 

sobě. Tady jsou jejich nejčastější odpovědi: 

 

… přál bych si, aby naše rodina dlouho žila 

… aby všichni byli hodně zdraví 

… aby se mi konečně povedl nakreslit pro maminku hezký obrázek 

… abych všechno uměl a všechno se mi dařilo 

… přál bych si pro maminku nový telefon 

… abychom měli na svatbě dobré počasí 

… abych měla ve škole samé jedničky 

… aby mě neškádlila sestra 

… abych měla nějakého sourozence 

…  já bych si přál bráchu 

… aby moji rodiče byli navždy šťastní 

… aby celá naše zeměkoule byla šťastná a byla na ní jenom láska 

… přál bych si hrát s taťkou pořád lego na televizi 

… ať jsou moji rodiče zdraví 

… aby lidé nebyli nikdy nemocní. 

 

 

Krásná a moudrá přání, viďte? 

 

 

 

 

 

 



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ K PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI 

Celkový počet rozdaných dotazníků:  81                                                                                              

Odevzdáno zpět:                                 40  (49,4 %)                                                                            

Z toho třída:                                                                                                                         

ČERVENÁ       7                                                                                                  

ŽLUTÁ                                               10                                                                                            

ZELENÁ                                             12                                                                                    

MODRÁ                                      11                                                                                                                 

1. Výsledky mezinárodních srovnávacích testů ukazují, že se čeští žáci ve čtenářské 

gramotnosti horší a momentálně dosahují podprůměrných výsledků. Čím si myslíte, že 

je to hlavně způsobeno? 

- jsme ovlivněni dobou počítačů a televize, na čtení (poslech) není čas    - 21x                                  

- děti nejsou doma vedeny ke čtení, poslechu                                            - 19x                                  

- nabídka literatury pro děti není atraktivní, děti nemotivuje                     -   1x                                    

- děti nejsou vedeny ve škole ke čtení, poslechu, vztahu ke knihám          -  4x 

 

2. Čtete doma svým dětem? 

    ANO          92,5 % 

    NE               0 

    OBČAS       7,5 % 

 

3. Vyprávíte dětem pohádky? 

     ANO         67,5 % 

     NE              5,0 % 

     OBČAS    27,5 % 

 

4. Ověřujete si, jak dítě porozumělo obsahu? 

     ANO         72,5 % 

     NE              2,5 % 

     OBČAS    25,0 %  

 

5. Má vaše dítě doma svoji knihovničku? 

     ANO        100 % 

     NE               0 

 

6. Jak často ji doplňujete?                                                                                                            

Nejčastější odpovědi: narozeniny, svátek, začátek a konec škol. roku, nemoc, vánoce, 

průběžně, 1-2x za měsíc, 1-2x za rok, čtvrtletně, příležitostně, vyjde-li zajímavý titul 

 

7. Chodíte s dítětem do knihovny? 

    ANO            37,5 % 

    NE               62,5 % 



8. Napomáhá vám čtení, vyprávění při výchově dítěte? 

    ANO            90,0 % 

    NE                 2,5 % 

    NEVÍM         7,5 %  

9. Projevuje vaše dítě doma zájem o knížky? Kterou si nejvíce oblíbilo? 

    ANO             92,5 % 

    NE                  0 

    OBČAS          7,5 % 

    

 

Oblíbená kniha: 

leporela, říkadla, časopis Sluníčko, Čtyřlístek, Na farmě, Medvídek Pú, Krtek a autíčko, 

Povídej pohádku, České pohádky, O mašinkách, Pohádky na kolejích, Mašinka Tomáš, 

Povídání o pejskovi a kočičce, Alenčina čítanka, Kocourek Modroočko, Doba ledová, 

Broučci, Lidské tělo, atlasy a encyklopedie, knihy o princeznách, Krákorčina abeceda, Mezi 

námi koťaty, Český špalíček, Ezopovy bajky, Říkejte si pohádky, Nejkrásnější pohádky bratří 

Grimmů, Mach a Šebestová, Chaloupka na vršku, Už vím proč, Velká obrázková knížka pro 

malé děti, O zvědavém štěňátku, Všechno co létá, jezdí a pluje, Cour a Courek, Maxipes Fík, 

Děti z Bullerbynu, O lvu a myšce, O Sněhurce, Ferda Mravenec, Krysáci, Dinosauři, Velká 

kniha o zvířatech, Zvonilka 

     

Oblíbený ilustrátor 

    Nejčastěji: Josef Lada, Ondřej Sekora, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Adolf Dudek,    

                      Václav Čtvrtek, Antonín Šplíchal, Helena Zmatlíková, Gabriel Filcík,  

                      Jiří Trnka, Adolf Born, Miloš Váňa, Walt Disney 

 

10. Jak často chodíte s dítětem do loutkového divadla? 

Nejčastější odpovědi: nechodíme- dítě je malé nebo se v LD bálo, spíše v zimě- 2x měsíčně   

                                    nebo1x měsíčně, 1x ročně, 2-4x ročně,5x ročně i více, půjdeme poprvé,  

                                    občas, navštěvujeme i jiná divadla, podle repertoáru 

 

 

Vážení rodiče, 

děkujeme za Váš čas a vyplnění dotazníku. Těší nás, kolik mají děti oblíbených knih i Váš 

zájem dětem číst. 

 

Pravidelné čtení dítěti má velký význam pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku 

číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť 

a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho 

sebevědomí. Formuje jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. 

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém 

prostředí. Z rozhovorů a besed s dětmi zjišťujeme, že rodiče s nimi stále méně rozmlouvají 

a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, počítače. Dětem hrozí potíže 

emocionální a intelektuální, které je můžou provázet celý život. Mateřská škola 

http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/cele-cesko-cte-detem-sup-sup-/


prostřednictvím pedagogů domácí čtení doplňuje a poskytuje dětem příležitosti každodenního 

kontaktu s knihou a psaným slovem. 

Cílem naší MŠ je průběžně startovat, upevňovat a procvičovat dovednosti související 

s přípravou na čtení a psaní. Pedagogové se zaměřují na rozvoj předčtenářských dovedností 

dětí všech věkových kategorií. Do vzdělávací práce jsou rovněž zařazovány činnosti 

jazykového, literárního a grafomotorického charakteru. 

 

Žijeme v informační společnosti … 

Čas od času se setkáváme s obavami rodičů, zda je vhodné, aby byl ve třídě instalován 

počítač. Názory na využívání počítače v předškolním věku se různí. Učitelé chápou počítač 

v mateřské škole jako učební prostředek, rodiče jako nezbytnost ve vztahu k budoucnosti dětí 

a děti jako herní prostředek. Úkolem předškolního vzdělávání je připravit děti na život takový 

jaký je, nemůžeme se tedy tvářit, že některé věci neexistují. 

V instituci předškolního vzdělávání se doporučuje umožnit dětem kontakt s počítačem od 4 - 

4,5 roku. Situaci je ale třeba posuzovat ve vztahu k individuálním schopnostem jednotlivců. 

Cílem využívání počítačů v MŠ není však pouze seznamovat děti s jejich obsluhou nebo 

obsluhou programu, ale využívat je jako jednu z nových metod, která může zpestřit 

vzdělávání předškolních dětí. Lze je využít jako obohacení v jednotlivých tematických celcích 

školního vzdělávacího programu. Zařazení konkrétního programu musí být učitelkou 

dostatečně promyšleno vzhledem k věku dítěte, tématu a kvalitě. 

Počítače je vhodné využít zejména pro skupinovou činnost (činnost řízená učitelkou). Dobře 

se hodí pro aktivní procvičování znalostí a dovedností. 

Seznamování s obsluhou programů by mělo být postupné, nenásilné. Pokud děti nemají 

o práci s počítačem zájem, nemá smysl je k ní nutit. Je třeba zabránit živelnosti, tj. zajistit 

kontrolu a vedení. 

Všechny učitelky naší MŠ prošly nebo ještě i opakovaně procházejí proškolením (operační 

systémy a aplikační programy) ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské 

univerzity Ostrava. Rovněž po zavedení projektu Kidsmart (ve spolupráci IBM a MŠMT) se 

proškolily k jeho obsluze a využití programu. 

Pro vzdělávání dětí jsou podstatné počítačové programy, resp. jejich obsah. V naší MŠ máme 

pro děti k dispozici výukové programy schválené MŠMT ČR, které jsme pořídili 

prostřednictvím finančních dotací MŠMT ČR. Jsou to např.: 

Dětský koutek 1 (má 4 části - Pohádky, Omalovánky, Školička, Dětské hry) 



Kreslení pro děti (děti si procvičí znalost barev, v bludištích si vyzkouší orientační 

schopnosti, dokreslují neúplné obrázky, poznávají a třídí obrazce, pracují s razítky, naučí se 

poznávat první písmenka) 

Výuková pexesa (obrázková a zvuková, paměťové hry) 

TS Matematika (logické hádanky a úkoly). 

Velmi důležité je rovněž dodržování hygienických podmínek a požadavků na věkově 

přiměřenou ergonometrii. Monitor by měl být umístěn ve výši očí, ve vzdálenosti asi 50 cm. 

Výška horního okraje monitoru by měla korespondovat s výškou očí dítěte, nikdy ne výše 

(docházelo by k neúměrnému napětí šíjových a krčních svalů). Děti mají tendenci stát 

v blízkosti monitoru. Zde je třeba děti usměrňovat. Ta třída, která je vybavena jednotkou 

Kidsmart nemusí tento problém řešit, protože konstrukce jednotky dětem neumožní, aby stály 

v tak těsné blízkosti (ŽLUTÁ TŘÍDA). 

Při sezení před obrazovkou by měla chodidla dětí spočívat na zemi, nohy mají v kolenním 

kloubu svírat pravý úhel. Stejně jako lokty, které jsou opřené o pracovní desku stolu. Důležitá 

je nastavitelná dětská židle a stůl s vysunovací deskou pro klávesnici, která zajistí 

odpovídající vzdálenost monitoru od očí (všechny požadavky opět plní konstrukce počítačové 

jednotky Kidsmart). 

O úmyslu využívat počítače při práci s předškolními dětmi je nezbytné informovat rodiče 

(ŠVP, TVP, třídní schůzka, ukázky práce učitelky). Rodiče by měli získat jistotu, že čas 

strávený u počítače bude přiměřený, vyvážený pohybem a dětem budou předkládány pouze 

kvalitní programy a hry, které si mají možnost vyzkoušet a seznámit se s nimi přímo v MŠ. 

 

Foto: počítačová jednotka Kidsmart, která je nainstalovaná ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ 

               

 

 



Získané dotace pro rok 2013 … 
 

V minulých číslech jsme Vás informovali o podaných přihláškách na poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku pro rok 2013 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jak jsme dopadli?  

 

Naše mateřská škola získala pro rok 2013 tyto dotace: 

 

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU – ve výši 3 000,00 Kč 

 

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL – ve výši 10 000,00 Kč 

 

ČTEME DĚTEM - ve výši 5 000,00 Kč 

 

 

Na projekt NEJSME ŽÁDNÍ PECIVÁLOVÉ aneb MÁMO, TÁTO, CVIČTE S NÁMI  

nebyl schválen žádný účelový neinvestiční příspěvek.  

 

 

Výsledek schválení dotace na projekt ŠKOLKA V POHYBU, na který jsme podali přihlášku 

v rámci rozpočtu statutárního města Ostravy, oblast školství (celoroční a dlouhodobé 

volnočasové aktivity) do uzávěrky tohoto čísla nepřišel.  

 

 

 

 

Byli jste u zápisu do ZŠ … 
 

pro některé děti naší mateřské školy, ale i pro jejich rodiče, nastane v letošním roce významná 

událost a sice, nástup do 1. třídy základní školy. I když nějaký ten měsíc ještě zbývá, již 

v současných dnech jsme s vámi i s dětmi společně prožívali zápis do 1. třídy. Určitě jste 

z nabídky základních škol vybrali pro své dítě tu správnou.  

Často se nás rodiče ptají na postup při žádání odkladu školní docházky. Věříme, že jste tuto 

informaci dostali od paní učitelky ZŠ, která byla při zápise přítomna. Chceme připomenout, 

že je však nutné podat žádost nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě 

zahájit povinnou školní docházku. K žádosti odkladu školní docházky je třeba přiložit tyto 

doklady: 

 

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny.  

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

 

Také pro nás v mateřské škole je tato informace důležitá, protože bude probíhat zápis nových 

dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014, a je třeba počítat s případnými odklady 

školní docházky a neobsazovat tato místa novými dětmi. 



O odkladu školní docházky Vám bude vydáno rozhodnutí, které musíte předat rovněž 

ředitelce mateřské školy.  

Dítě, které bude mít odklad školní docházky, bude navštěvovat poslední ročník mateřské 

školy již za úplatu dle ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění: 

 

Úplata za vzdělávání a školské služby 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti 

předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. 

 

V pololetních konzultacích s Vámi paní učitelky zkonzultují výsledky vzdělávání dětí. Také si 

můžete na našich webových stránkách otevřít záložku PRO RODIČE a přečíst Desatero pro 

rodiče předškolního věku  ( Materiál pro PV, č.j. MSMT-9482/2012-22) ,který nabízí rodičům 

základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. 

Jsou zde zachyceny výchovné i vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání 

dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim 

přiblížit. 

 

 

Finanční gramotnost v mateřské škole? 

Určitě ano. Děti by se měly už od předškolního věku pomocí situací, které znají z domova, 

učit znát význam a hodnotu peněz a také, jak s nimi zacházet. Finanční gramotnost dětí je 

stejně důležitá, jako získávání ostatních vědomostí, je nedílnou průpravou, ovlivní jejich 

přístup k řešení někdy složitých životních situací. Často od dětí slýcháme, že dostávají od 

rodičů peníze za to, že doma pomáhají. Děti by si však měly zvyknout, že pomáhat 

v domácnosti zadarmo je normální.  

 

Pro děti jsou zajímavé různé strategické hry. V naší mateřské škole si velmi rády hrají na 

obchod. Nakupují, prodávají, váží, počítají, třídí zboží, seznamují se s číslicemi … 

Nedávno jsme v ZELENÉ TŘÍDĚ uspořádali besedu, při které si děti uvědomovaly nejenom 

své životní potřeby, ale i potřeby své rodiny, a jak je možné tyto potřeby uspokojit. Poznávaly 

význam peněz, jak se k nim přichází a jak je důležité s nimi správně hospodařit. 

V besedě se děti vyjádřily například k těmto otázkám: 

 

K čemu potřebujeme peníze? 

- abychom si mohli něco koupit 

- na jídlo, abychom přežili 

- na hračky 

- na zaplacení elektřiny a vody 

- na dovolenou 

- na boty a oblečení 

- na dárky k Vánocům 



- na knihy 

- na nový prstýnek a řetízek 

- na benzín 

- na zaplacení pokuty 

- na zaplacení nějaké práce, když ji pro nás někdo udělá 

- na kadeřnici 

- na lékaře a nemocnici 

- na kuchaře na svatbě 

- na dálniční poplatky 

- na dovolenou 

- na zaplacení školky a na kroužky 

- na zaplacení hotelu, divadla 

- na zaplacení popelářů 

- abychom mohli pomoci těm, kteří to potřebují (poslední odpověď, která byla 

pro nás velmi cenná) 

 

Kdybych měl více peněz, co bych si koupil? 

Robinek:          pozemek, abych mohl sadit jahody a zeleninu 

Max:                autodráhu 

Sofie:                křečka 

Vašík:              fleshku na počítač 

Anička B.:       živé kočky 

Natálka:           morče a nové oblečení 

David:              pro školku novou omítku, protože paní ředitelka na ní nedostala  peníze a tak 

                         to  nemůže zařídit, pro sebe počítač 

Viktorka:          živé štěňátko 

Josífek:             hračky 

Žanetka:           živou kočičku 

Adinka:            vlastní kameru 

Magda:             svůj fotoaparát 

Filípek:             živého pejska 

Anička Z.:         mořskou pannu 

Karolínka:         voňavku 

Honzík:             skříň na hračky 

Hynek:               telefon 

Ondra:                kšiltovku 

 

 

Co nelze koupit za peníze? 

- lásku 

- život 

- nové tělo 

- srdce 

- zdraví 

- rodiče 

- vítězství ve sportu 

- chytrost 

- rozum 



Co znamená: "Kdo šetří, má za tři"?  

- že se šetří nějaké peníze 

- když šetříš, budeš mít hodně peněz 

- že si tak můžeme našetřit na dovolenou 

- šetříme si papírové peníze 

- ušetříme si peníze na hodně hraček 

- to znamená, že má někdo tři penízky 

- že když šetří, má za tři groše 

- šetří, aby měl ještě víc 

- že si ten člověk našetří na tři kočičky 

- může si za to koupit tři vstupenky do DINOPARKU 

- šetříme, abychom měli něco do banky 

- abychom si nemuseli půjčovat 

 

Tak vidíte, jakou mají i malé děti již vlastní představu o financích. Je vidět, že děti již ví své. 

 

 

 

Zrušená návštěva v Loutkovém divadle Ostrava…  

Kdo by neznal pohádku O perníkové chaloupce, pohádku o Jeníčkovi a Mařence, které v lese 

málem snědla ježibaba?  

Děti ZELENÉ a ŽLUTÉ třídy se těšily na návštěvu Loutkového divadla Ostrava, aby tuto 

pohádku společně prožily díky krásné scéně, kostýmům a loutkám, působivé hudbě 

a nádhernému veršovanému zpracování českého básníka Václava Renče. 

Vrtoch paní Zimy, v podobě náhlé oblevy, která zavinila nebezpečné sesuvy sněhu a ledových 

krust ze střech domů, nás po vyhodnocení situace a doporučení HZS donutil ke zrušení účasti 

na tomto představení. Děti do LDO samozřejmě ještě v tomto školním roce půjdou. Aby jim 

to nebylo líto, pohádku si vyslechly v podání učitelek a byly rády, že všechno nakonec dobře 

dopadlo, vždyť tak už to v pohádkách přece bývá. 

Také si k ní nakreslily tyto hezké obrázky:                           

      



Oslovili nás… 
 
Občanské sdružení Ostrovid, které realizuje preventivní vyšetřování zraku u dětí 

v mateřských školách. Rádi by nabídli toto vyšetření i dětem v naší MŠ.      
 

Název jejich projektu: Maminko, vidím dobře? má za cíl ukázat rodičům a široké 

veřejnosti, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost vývoji zraku u malých dětí, neboť dobrý 

zrak je základem na celý život. Odborným garantem realizace projektu je Mgr. Pavlína 

Prymusová, zrakový terapeut. 

 

Popis projektu 

Zrakem přijímáme více než 85% informací o světě a potřeba dobrého vidění v dnešní tzv. 

zrakově náročné době neustále stoupá. Ze statistických šetření jasně vyplývá relativně vysoký 

počet včas nezjištěných zrakových vad u dětí (až 8%). Pokud se zjistí zrakový problém 

u dítěte až ve školním věku, není již možné plně zajistit nápravu porušených funkcí a umožnit 

tak kvalitní vidění v budoucnu.  

Jelikož mnoho dětí v raném věku se u lékaře obtížně vyšetřuje (strach a pláč dětí neumožňuje 

objektivní vyšetření), screeningové vyšetření ve známém prostředí dětí (ve školkách), nabízí 

jedinečnou příležitost pomoci v této oblasti. 

Záměrem občanského sdružení Ostrovid je provést v rámci projektu diagnostickým přístrojem 

PLUSOPTIX screeningové vyšetření zraku u dětí od 2 do 7 let.  

Uskutečnění projektu bude záviset na jeho finančním zajištění, o které občanské sdružení 

požádalo. 

 

Pokud by rodiče projevili zájem o vyšetření svého dítěte, můžou se přihlásit v naší 

mateřské škole. Samozřejmě, že můžou být vyšetření dítěte přítomni. 

 

Pokud bude tento projekt realizován, včas Vám sdělíme další informace. 
 

 
 

Pediatrický autorefraktor Plusoptix A09 nabízí tři unikátní vlastnosti: 
Plusoptix měří hyperopii, myopii, astigmatismus a anizometropii na nerozkapaných očí. 

Poskytuje hodnotná data pro pediatrické zkoušky zraku. Výsledky slouží jako podklad pro 

případné následné specializované oční vyšetření. 

Pediatrický autorefraktor Plusoptix A09 je binokulární ruční autorefraktometr určený 

především pro děti. Poskytuje spolehlivé měření refrakce, velikosti zornic, vzdálenosti zornic 

a postavení očí. Může být také využitý pro posouzení správnosti brýlové korekce. Měření ze 

vzdálenosti 1 metru měří obě oči zároveň. Měření trvá zhruba 1 vteřinu. 

 
Kontakt: 

Občanské sdružení Ostrovid, Sokolovská 7, Opava 746 01 

 www.ostrovid.webnode.cz, e-mail: ostrovid@vidum.cz 

http://www.ostrovid.webnode.cz/
mailto:ostrovid@vidum.cz


Poděkování …  
 

Každý den po příchodu do školky se dcery ptají, co bude dnes dobrého. Jakmile jim jídelníček 

přečtu, většinou reagují: mňam, to mám ráda!!  

Zamyslela jsem se, co to vlastně pro mne znamená. Nejsem rodič, kterému je jedno, co jeho 

dítě sní a vypije, a proto také pečlivě jídelníček pročítám. S nabídkou jídel jsem spokojená 

a moje děti také. Občas se stane, že bylo méně oblíbené jídlo a holky byly nespokojené, ale 

třeba hned další den už zase spokojeně vykřikovaly to své mňam. Mladší dcera si i ráda přidá 

(dle sdělení paní učitelky). A dokonce se naučily jíst některé druhy jídel, které doma vůbec 

nevaříme. To se pak dožadují, ať stejnou polévku nebo hlavní jídlo uvařím (což se mi 

většinou úplně přesně nepovede). 

Chci poděkovat především paní kuchařce, ale také ostatním zaměstnancům školní kuchyně. 

Děkuji za pečlivou přípravu jídel, za nápady, jak jídelníček zpestřit a obohatit. A přeji, ať se 

vám do kuchyně vracejí jen prázdné talíře a děti jsou vždy spokojené a slyšíme od nich: 

mňam, to mám rád, ráda!!! 

 

Klára Králová 

maminka Magdalenky a Lucinky 

 

 

 

Co jsme ještě prožili v prvních dnech nového roku, co nás čeká … 
 

 

Pozvání do BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY přijal dne 23. ledna 2013 malíř a ilustrátor  

Adolf Dudek se svým vystoupením „POHÁDKOVÉ KRESLENÍ“. V tomto zábavném  

a interaktivním programu představil dětem netradiční formou 7 klasických českých pohádek.  

Přímo před jejich zraky ilustrátor kreslil na keramické tabuli obrázky z pohádkových knížek,  

které byly dětmi aktivně doplňovány. Děti se tak staly přímými účastníky pohádek, které 

znaly z  vyprávění nebo z poslechu při čtení a užily si radost nejen z kreslení, ale také si  

uvědomily, že morální poselství z pohádek je stále aktuální i v dnešní době. Nakonec všechno  

dobře dopadlo a konala se i závěrečná autogramiáda na čela dětí. 

 

Foto z vystoupení: 

             
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na karneval!!! 

 
Na vědomí se dává, že 13. února 2013 se koná zábavný  

Ovocnozeleninový maškarní bál  
a to od 9:30 hodin v sále Střediska volného času,  

Ostrava – Moravská Ostrava, Ostrčilova 19. 

Vstupné 30 Kč.  

Těšíme se na vtipný kostým, kterým podpoříme zdravou 

vitamínovou stravu, ale můžou být i jiné. 

Vezmeme s sebou přezůvky, pití a dobrou náladu  

a chuť skotačit, soutěžit. 

 

 

 

 

 

 

 
 


