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Nadchází krásné letní období a my budeme uzavírat školní rok 2012/2013. Aţ budete číst toto 

číslo, bude jiţ naše BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA opuštěná, budou ztichlé třídy 

i zahrada. Děti budou proţívat první prázdninové dny. Tak se pojďte ještě začíst do událostí 

školy, které tomu předcházely. 

 

 

Beseda s policistou… 
 
Mateřská škola podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vytváří 

základy klíčových kompetencí, které jsou podstatné pro další rozvoj dítěte. Mezi tyto 

kompetence patří i ty, které se vztahují k osobnímu zdraví, vlastnímu bezpečí i bezpečí 

druhých a odpovědnému chování k okolnímu prostředí. 

 

V rámci preventivního programu naší školy nás navštívil příslušník Policie ČR pan Lukáš 

Poláček se svým interaktivním zábavně-naučným programem o bezpečnosti nejen v silničním 

provozu, ale také o ochraně osob a majetku. 

 

V první části programu si s dětmi povídal o tom, jak se správně chovat při přecházení silnice, 

jízdě na kolečkových bruslích, skateboardech či jízdě na kole. Společně s dětmi si vysvětlili, 

proč je důleţité pouţívání ochranných pomůcek a reflexních materiálů (vesty, nášivky, 

ochranné přilby).  Nechybělo ani poučení o tom, ţe k cyklistice slouţí cyklostezky a děti 

samy na silnici s kolem nesmí.  Děti byly také prověřeny ze znalosti základních dopravních 

značek a jejich významu. Nutno podotknout, ţe obstály na jedničku. 

 

Ve druhé části programu se děti seznámily s pomůckami, které policisté pouţívají: obušek, 

pouta a pistole. Děti byly zvídavé a chtěly vědět, k čemu a jak se pomůcky pouţívají. K tomu 

byly pouţity názorné ukázky. Pan Poláček přidal i historky ze ţivota policie, děti se 

dozvěděly, jak se chytají zloději a také, ţe policistům hodně pomáhají cvičení psi. 

 

Pan Poláček také pohovořil o ochraně dětí před cizími osobami, co dělat v případě, kdyţ se 

někdo ztratí v obchodním centru nebo na ulici, jak se bránit v případě, ţe jim někdo cizí na 

ulici nabízí bonbony nebo hračky a láká je do auta. Děti si scénku samy zahrály. 

 

Důleţitá byla také informace o volání tísňové linky 112. 

 

      
 



      
 

V rámci našeho preventivního programu se děti rády zapojují také do hry Co by se stalo, 

kdyby…, kde společně řešíme různé situace ze ţivota a učíme děti, jak se zachovat, jak a koho 

přivolat na pomoc v případě jejich ohroţení. Někdy jsou děti velmi akční, ale při besedě, kde 

si zahrály scénku, poznaly, ţe moţné nástrahy jsou opravdu nebezpečné a je třeba se mít na 

pozoru. 

 

Program byl pro děti velmi poučný a inspirující, děti se s chutí zapojovaly do nabízených 

činností.  

 

Plné dojmů a záţitků nakreslily i tyto pěkné obrázky: 

 

      
 

 



      
 

Děkujeme panu Lukáši Poláčkovi za jeho zájem o bezpečnost dětí a  čas, který jim opakovaně 

v naší mateřské škole věnuje.           

 

       

 

 

 
 

Název projektu: Školky bez hranic 

Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.04/12.03278 

 

 

 

 

Společný výlet do Mladeče 

7. 5. 2013 

 
Z naší mateřské školy se výletu zúčastnilo 15 dětí ZELENÉ a MODRÉ třídy. Doprovázely je 

učitelky Bc. Hasíková Hana a Křetinská Marcela. Odjíţděli jsme autobusem ze zastávky 

MHD Nová radnice. Po příjezdu všech účastníků do obce Mladeč jsme se vzájemně přivítali. 

Sešlo se nás asi 70 českých dětí z našich 5-ti mateřských škol a 15 polských dětí partnerské 

MŠ z Przedszkola Nr. 1 z polských Głubczyc. 

 



       
 

 

 

  
 

    

Pak jiţ následoval pěší výlet po naučné stezce Třesín. 

 

                       
 

 

Naučná stezka Třesín vede přes krasový vrch Třesín, který je tvořen devonskými vápenci 

a uvnitř kterého jsou známé Mladečské jeskyně. V celé oblasti se nacházejí projevy krasové 

činnosti na vápencích. Jeskyně jsou na povrchu doplněny závrty, škrapy, puklinami a komíny. 

Naučná stezka Třesín tvoří okruh, jehoţ začátek a konec je na návsi v Mladči. 
 



    
 

    
   

 

Dorazili jsme k jeskyním, kde následovalo rozdělení na dvě skupiny. První skupina šla do 

Mladečských jeskyní a druhá, naše skupina, měla na programu oběd. Všem nám náramně 

vyhládlo a moc chutnalo. 

 

 
 

 

Mladečské jeskyně jsou komplikovaný labyrint puklinových chodeb a dómů a jsou 

významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. 

 



       
Mladečské jeskyně se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových 

chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Jeskyně patří mezi archeologické 

lokality světového významu, jsou patrně nejstarším, největším a nejsevernějším sídlištěm 

moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 31 tisíci 

lety.  

Archeologické nálezy prokazují, že Třesín byl osídlen lidmi už do starší doby kamenné 

(paleolitu). K nálezům pozůstatků nejstarších obyvatel patří řada lebek a části koster mužů, 

žen i dětí cromagnonského typu, kteří prokazatelně holdovali kanibalismu. Vykopáno tu bylo 

také značné množství dnes již vymřelých druhů obratlovců - mamuta, jeskynního lva, 

jeskynního medvěda a dalších. Nejvíce nálezů pochází ze vstupního Dómu Mrtvých, kde jsou 

dodnes zachována i původní pravěká ohniště.  

Z povrchového sídlení pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (neolitu), starší doby 

bronzové a z kultur lužickoslezské i slovanské. Ze středověku pocházejí válečné nebo 

epidemické hroby, odťaté lebky zajatců nebo zločinců, železné předměty, jezdecká soška a jiné 

nálezy. Podle historických záznamů byl Třesín, ležící na obchodní cestě z Čech do Olomouce, 

ve středověku nejobávanějším místem, kde povozy byly často přepadány a jejich doprovod 

pobit nebo unesen.  

Jeskyně mají celkem 1250 metrů chodeb. Návštěvní okruh je dlouhý 380 metrů s malou 

archeologickou expozicí. Teplota vzduchu je 8° C.  

 

Po prohlídce vstupního archeologického muzea jsme se konečně dostali do jeskyní.  

  



 

Jeskyně začínají Dómem mrtvých s ohništi kromaňonskkého pračlověka a pokračují 

škrapovou jeskyní a dalšími sály a dómy krápníkovou výzdobou v čele se 2,5m vysokým 

stalagmitem zvaným "Mumie". Mezi nejkrásnější patří Chrám přírody a Panenská jeskyně.  

 

 

    



Děti byly z chladného prostředí jeskyně překvapeny, ale poutavé vyprávění průvodkyně 

a podzemní prostory bohatě zdobeny krápníky se jim velmi líbily. Zejména, kdyţ některé 

krápníkové oblasti připomínaly pohádkové scenérie a byly obestřeny tajuplnými legendami. 

 

Po prohlídce a krátkém odpočinku jsme odjeli domů. Do Ostravy jsme přijeli kolem 17 hodin 

Děti byly nadšené, výlet se velmi líbil. 

 

 

Oslavili jsme společně svátek maminek… 
 

Děti se kaţdoročně těší na oslavy svátku maminek, letos tomu nebylo jinak. Důleţité bylo 

zejména vybrat z celé řady návrhů, jaký dárek společně připravíme, vyrobíme, aby maminku 

potěšil. Všechny děti vymýšlely, radily se s kamarády i s učitelkami, aţ vybraly ten, který se 

zdál opravdu tím nejlepším. A tak se stříhalo, skládalo a lepilo, malovalo, přikrášlovalo 

a opravovalo tak, aţ bylo podle dětí vše dokonalé. Vţdyť do toho vloţily to nejlepší, co uměly 

a zejména své srdíčko a náruč lásky pro svou mámu. Ještě bylo třeba docvičit básničky 

a písničky, zpestřené originálními texty například i o tom, jak se mamince v prvním patře 

porodnice narodilo zbrusu nové dítě. Vyzdobily se třídy a šatny, někde připravily děti pro 

maminky galerii jejich portrétů, poslední úpravy, rady před vystoupením, úsměv, rozzářené 

oči a očekávání maminek… 

Myslíme si, ţe vše dobře dopadlo a děti tak mohly společně poděkovat svým maminkách za 

jejich kaţdodenní lásku, péči i starost. I my, učitelky, děkujeme za Vaši velkou účast a to 

nejen maminek, ale i babiček, tet, tatínků, dědečků a dokonce i prababiček, které se přišly na 

děti podívat.  

 



      
 

             
 

 

Škoda, ţe jsme do uzávěrky tohoto čísla nedostali fotografie od rodičů dětí ZELENÉ TŘÍDY 

a moc prosíme o jejich zaslání. Děkujeme! 

 

 

Děti ZELENÉ TŘÍDY uspořádaly společnou besedu na téma JAKÁ JE MOJE 

MAMINKA, PROČ JI MÁM TAK RÁD: 

 

Matoušek: protože je milá, líbí se mi její oči a vlasy 

Robinek:    maminka je přísná, ale spravedlivá, líbí se mi její ruce 

Viktorek:   líbí se mi její náušnice a všechno, mám ji rád za to, že se o mě stará 

Honzík:      maminka mě učí jezdit na kolečkových bruslích a na kole, líbí se mi její nohy 

Adinka:     je na mě moc hodná, hodně pracuje, když je nemocná tak jí pomáhám 

Sofinka:     je hodná, líbí se mi její vlasy, stará se o mě i  mého brášku 

David:        maminka je milá a hodná, všechno mi koupí, má krásný hlas a oči 

Magda:      líbí se mi když se ostříhá u holiče, někdy je přísná, zvýší hlas když se  

                   škádlíme se sestrou, mám ji ráda, že si s námi hraje na školku 

Josífek:      mám ji rád za všechno, líbí se mi její vlasy a kabát 

Anička B.: že se o nás stará, líbí se mi, že je milá 

Filípek:      maminku mám moc rád a líbí se mi její oči 

  

 
 



Informujeme Vás…  
 

Naše BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA se přihlásila do soutěţního projektu pro 

mateřské školy BAREVNÁ MATEMATIKA A VĚDA KOLEM NÁS, který zajímavým 

způsobem ukázal dětem svět kolem nás.  

Cílem tohoto projektu bylo podpořit aktivní práci dětí v mateřské škole v oblasti logického 

myšlení, zvýšení zájmu o čísla, počty, záhady a vědu obecně.  

 

Co nás čekalo?  
Připravit s dětmi vědecký pokus, který si mohou samy osahat, vyzkoušet nebo dlouhodobě 
sledovat.  

Exkurze, která dětem přiblíţí prostředí vědy, matematiky, fyziky, apod.  

Děti ve všech třídách aktivně prozkoumávaly, jak vše kolem nich funguje. Hmatem 

prozkoumávaly různé materiály, povrchy předmětů, jejich strukturu, průhlednost, váţily 

a porovnávaly váhu různých předmětů. Vyzbrojily se zvětšovacími skly a různými lupami 

a prohlíţely kdeco: vlastní kůţi, nehty, vlasy, přírodniny, hmyz, rostliny i našeho pokojového 

šneka. Kdyţ se dost nadívaly, připravovaly společně se svými učitelkami zajímavé „vědecké“ 

pokusy a experimenty, které jim přinesly spousty poznání, ale i zábavu a radost. Docela váţně 

vymýšlely i nemoţné, ale nakonec přece jen zůstaly u osvědčené nabídky, kterou garantovaly 

učitelky. Přesto vznikaly takové věci, na které snad ani nepomyslely. Mnohé experimenty nešlo 

ani zdokumentovat, protoţe byly rychlé a spontánní, děti k nim dospěly někdy i zcela náhodně – 

magnety a magnetická pole, elektrizující vlasy a praskající oblečení důsledkem statické elektřiny, 

vzduch v ponořené láhvi s unikáním bublinek, hry s větrníkem. Také vyzkoušely vliv světla, tmy, 

vody a vzduchu při klíčení osení, vlastnosti vody v různém skupenství, pronikání obarvené vody 

do listů a květů, kvetoucí krystaly, co plave a co se potápí, propustnost a nasávání vody a to vše 
formou proţitkového učení. 

V závěru jsme oslovili ke spolupráci  Ostravskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu, 

Katedru chemie na ulici 30. dubna 22, Ostrava a setkali jsme se s nesmírnou ochotou umoţnit 

dětem její návštěvu. Děti si mohly prohlédnout laboratoř i její vybavení a vstoupily do 

„pohádky“ s pokusy a zároveň si některé pokusy i samy zkusily (s vodou, ledem, jedlou 

sodou, octem atd.). Pro děti to byl velmi silný a neobyčejný záţitek, na který budou jistě 

velmi dlouho vzpomínat a kdoví… snad jednou se jim chemie stane koníčkem nebo budoucím 

povoláním.                      

A co se nám podařilo zdokumentovat? 

 Pokusy se sněhem a ledem 

 Pokusy s vodou 

 Kvetoucí krystaly 

 Jak pije mrkev 

 Jak pije sněţenka 

 Pokusy tání sněhu 

 Pokusy v chemické laboratoři 

 

 

 



Naše sportovní aktivity ve školním roce 2012/2013… 
 
Letošní školní rok byl bohatý na rozvíjení pohybových aktivit dětí. Hned na podzim jsme 

dětem ve spolupráci s panem Ing. Miroslavem Eliášem (ŢLUTÁ TŘÍDA) zajistili moţnost 

sportování v blízké tenisové hale TK SC Ostrava, Budečská ulice. Kaţdá třída docházela 1x 

týdně po dobu 3 měsíců, aby děti rozvíjely své pohybové schopnosti a dovednosti. Rovněţ se 

seznámily se základy tenisu. Děkujeme i Vám, rodičům, ţe jste tuto aktivitu dětem umoţnili. 

 

   
 

   
 

 

 V příštím školním roce v ní budeme pokračovat. V rámci projektu Ostrava-Evropské město 

sportu 2014 jsme podali přihlášku na poskytnutí účelové dotace k podpoření sportovních 

aktivit, a to ve výši 57 600,00 Kč. Drţte nám palce, abychom uspěli! Určitě si zasportujete 

s námi. 

 

Naše škola ţila i dalšími sportovními aktivitami. Děti v rámci ATLETICKÉ ŠKOLKY 

cvičily se sportovním trenérem 1x týdně v odpoledních hodinách v naší tělocvičně. Moc si to 

uţívaly. I v této aktivitě budeme v novém školním roce pokračovat a to tak, ţe pro kaţdé dítě 

od 5-7 let (předškoláci) bude tato aktivita hrazena naším zřizovatelem. Cvičení bude probíhat 

v dopoledních hodinách, bude součástí vzdělávání. 

 

V květnu proběhlo třídní a školní kolo sportovních aktivit, které byly součástí projektu 

ŠKOLKY BEZ HRANIC, operační program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká 

republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů. Děti se zdokonalovaly a pilně 

trénovaly ve vybraných sportovních disciplínách 



 

 

 

       
 

 

a 10 nejlepších reprezentovalo naši mateřskou školu na mezinárodním utkání 5- ti českých 

a polské mateřské školy. Toto závěrečné utkání proběhlo 4. června v tělocvičně ZŠ Gen. Píky 

v Ostravě a děti přišel povzbudit i pan místostarosta Tomáš Kuřec. I kdyţ jsme nezvítězili, 

získali jsme hezké věcné ceny pro jednotlivce i pro školu, které brzy vyloudily zase úsměv na 

tvářích dětí. Hezky děti povzbudil i tatínek Magdalenky Králové: „Nejde o to vyhrát, děti, ale 

zúčastnit se!“  

 

 

               
 

 

Potom nás čekala jiţ společná aktivita ŠKOLKA V POHYBU, která se uskutečnila 12. června 

2013 opět v tenisové hale TK SC Ostrava. Cvičilo se, závodilo a všichni jsme si to náramně 

uţili. Vyuţili jsme rovněţ účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy. A tady byli 

vítězové všichni. 

 



           
 

             
 

 

        
 

 

http://blahoslavova.moravskaostrava.cz/2013 skolka v pohybu 2.php


Blahopřejeme… 
 
Naše paní učitelka Hanka Ferfecká byla Pedagogickou radou školy nominována na ocenění 

Pedagogická osobnost školního roku 2012/2013, kterou letos poprvé vyhlásil náš zřizovatel 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz také pro mateřské školy. Máme velkou radost, ţe 

byla vybrána a na slavnostním vyhlášení oceněných dětí, ţáků a pedagogů, které se konalo 

dne19. 6. 2013 v klubu Parník, Sokolská třída 26, Ostrava, za účasti vedení městského obvodu 

a předsedkyně komise školství, převzala z rukou pana starosty Jiřího Havlíčka ocenění za 

svoji práci. 

Celý pracovní kolektiv naší BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY blahopřeje! 

 
 

 

 

 

Naše mateřská škola se kaţdoročně zapojuje do výtvarných soutěţí s různou tématikou. 

Jednou z nich byla i literární a výtvarná soutěţ POŢÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ, kterou 

vyhlásilo Okresní sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Natálka Helánová (ZELENÁ 

TŘÍDA), se v této soutěţi umístila na 2. místě. Také Tobě, Natálko, blahopřejeme! 

 

  

http://www.moap.cz/cs/o-moapu/aktualne/obvod-ocenil-predskolaky-zaky-i-pedagogy


Vyřazení absolventů mateřské školy 2013…  
 

Čas plyne jako voda a je tu zase loučení… Vyřazení letošních absolventů naší BAREVNÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskutečnilo 20. června na zahradě. Celkem 23 dětí ZELENÉ 

a MODRÉ třídy bylo slavnostně pasováno na školáky. Událost to byla nadmíru váţná, 

protoţe pasovat děti přijel opravdový rytíř se svojí dvorní dámou. Paní ředitelka přednesla 

procítěnou řeč a vzpomínala i na to, kdyţ děti přišly společně s rodiči k zápisu. Pasování bylo 

velmi originální, děti před rytířem s úctou poklekly a představily se. Dostaly slavnostní šerpu, 

odznak s logem školy, knihu s věnováním a diplom. Poté sloţily slavnostní slib předškoláka, 

zazpívaly písničku o nadcházejícím létě. Paní učitelky si ještě vzaly slovo, vţdyť bylo třeba 

ještě dětem naposledy připomenout jak nám i svým kamarádům budou chybět!  

Fotografování, rozpačité úsměvy a stesk v očích nás dospělých. Něco hezkého končí, aby 

něco hezkého zase začalo. A potom jsme to jaksepatří oslavili tancem, zpěvem a zábavou. 

 

Tak hodně štěstí ve škole, milé děti, spousty nových kamarádů a hodnou paní učitelku! 

 

 

  
 

 
 



A co jsme ještě společně prožili… 
 
Závěr školního roku je vţdy naplněn mnohými aktivitami a akcemi, které se pro nás i pro děti 

staly jiţ tradicí a nemůţeme je opomíjet. A tak se děti ještě letem světem seznámili s Afrikou 

v interakčním pořadu Průzkumníci v Africe, přijelo za námi Divadélko Šikulka, proţily 

společně Den dětí, navštívily ZUŠ Sokolská, kde byla pro ně připravena hudební pohádka 

a výtvarná dílna v ateliéru, proţily společnou výtvarnou dílnu v Loutkovém divadle Ostrava, 

odpolední sestavování z polyfunkčních stavebnic s tatínky nebo společné čtení s mámou 

a tátou. 

 

    
 

    
 



    
 

 

   
 

 

   
 

 

Děkujeme Vám všem, za krásné společné chvíle s dětmi a spolupráci s mateřskou školou! 
 

 



Informujeme … 
 
V začátku školního roku jsme rodiče informovali o tom, ţe se naše mateřská škola přihlásila 

do Radonového programu ČR. Jednalo se o měření objemové aktivity radonu v mateřských 

školách. Měření probíhalo celý školní rok 2012/2013, s jeho výsledky Vás seznámíme po 

zpracování odeslaných vzorků. 

 

Rovněţ jsme se přihlásili do projektu Občanského sdruţení Ostrovid, které realizuje 

preventivní vyšetřování zraku u dětí v mateřských školách. Záměrem bylo provést 

screeningové vyšetření zraku u dětí od 2 do 7 let. Jeho uskutečnění však bylo závislé na 

finančním zajištění, o které Občanské sdruţení Ostrovid poţádalo formou grantu. Tyto 

finanční prostředky však nedostalo a proto se vyšetření zraku dětí neuskutečnilo. 

 

Podobnou nabídku nám v závěru školního roku nabídlo jiné zdravotnické zařízení, se kterou 

Vás seznámíme v září. Toto vyšetření však není dosud hrazeno zdravotními pojišťovnami. 

Pokud projevíte zájem, screeningové vyšetření zraku dětí by se mohlo v naší mateřské škole 

pro zájemce uskutečnit.  

 

 

Co se bude dít o prázdninách… 
 
I přesto, ţe nastává doba léta a vytouţených prázdnin, pro nás zaměstnance ještě školní rok 

zdaleka nekončí. Čeká nás rekonstrukce plynového topení a ohřevu TUV. Samozřejmě jsme 

rádi, vţdyť naše plynové kotle i rozvody vody jiţ mají své odslouţené. Mateřská škola bude 

proto celé dva měsíce zavřená a stane se velkým staveništěm. Čeká nás vyklízení, balení, 

přenášení, vynášení…, zkrátka, je toho víc neţ dost. Ještě, ţe jiţ máme nějaké zkušenosti 

z předcházejících let – záplavy v roce 1997, havárie vody v roce 2009, která zdevastovala 

jednu část budovy a celý suterén, rekonstrukce elektro a komunikací zahrady v roce 2010. 

Věříme, ţe i tuto událost zvládneme tak, abychom Vás opět přivítali v novém školním roce, 

který začne 2. září 2013. 

Uvítáme také pomoc maminek, které mohou přijít od 15. srpna na brigádu a mají zájem 

podílet se tak s námi na přípravě hezkého prostředí pro své děti. Děkujeme. 

 

 

 


