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Exkurze do hasičského muzea v Ostravě  –  Přívoze 

V rámci Celoškolního projektu Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

(didaktický okruh Požáry, Mimořádné události) jsme se ve středu 20. 11. 2013 s dětmi 

ŽLUTÉ a MODRÉ TŘÍDY vydali na exkurzi do Hasičského muzea v Ostravě - Přívoze na 

ulici Zákrejsova.  

Děti byly připraveny a také poučeny o tom, co na ně čeká a všechny se moc těšily. Na 

zastávce Nová radnice byl připraven autobus s milým panem řidičem, který pro nás přijel a 

bezpečně nás dovezl k Hasičskému muzeu. 

Hasičské muzeum města Ostravy se nachází v Ostravě - Přívoze od roku 2005. Toto muzeum 

nabízí odborné i laické veřejnosti pohled na historii požární ochrany, vývoj technických 

prostředků a činnost hasičů a je součástí Stezky technických atraktivit, nazývané zkráceně 

TECHNO TRASA, která virtuálně spojuje dvanáct objektů technického rázu. 

Expozici hasičského muzea tvoří několik částí, které vytváří nejen náhled do historie 

hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního 

centra, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky 

záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou.  

První část expozice tvoří modelové situace, které slouží jako ukázky zásahů souvisejících 

s činností hasičů a je zde také velké množství sběratelských modelů aut, techniky, nášivek a 

předmětů.  Jsou zde představeny modely požáru hotelu, dopravní nehody vlakové soupravy 

převážející chemické látky, požáru důlních prostor, požár hotelu a dopravní nehody 

automobilu v tunelu. 

V druhé části je prezentován vznik a vývoj hasičství, expozice je tvořena historickými 

předměty a to od sošek Svatých Floriánů, uniforem, přileb, signálek, sirén, praporů až po 

dokumenty, pozvánky a cvičební řády, které popisují jak bohatá je historie hasičství.  

Třetí část se odehrává v kinosále s velkoplošnou projekcí, kde se promítají filmy natočené při 

reálných zásazích hasičů. Nabídku DVD titulů tvoří nejen filmy z oblasti povodní, požárů, 

technických zásahů, ale také ukázka činnosti Centra tísňového volání města Ostravy.  

Následuje jedinečná expozice pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, která simuluje 

spolupráci integrovaného záchranného systému při řešení vzniklých událostí. 

Další část expozice tvoří ukázka záchrany osob při dopravní nehodě, a to včetně předvedení 

aktuálně používané techniky.  

Poslední část expozice tvoří přehled vzniku a vývoje hasičské techniky, především hasičských 

stříkaček. Vývoj je dokumentován expozicí od hasičských kbelíků přes ruční a koněspřežné, 

až po motorové stříkačky. V této části si návštěvník může s pomocí této techniky prakticky 

vyzkoušet, jak probíhala likvidace požáru v devatenáctém století.  

Všechny modely hasičských aut, modelové situace zásahů hasičů na jednotlivých místech, 

výstava uniforem a pomůcek děti naprosto fascinovaly. Velkou radost měly, když si mohly 

vyzkoušet ruční poplašnou sirénu. V malém kině jsme sledovali krátký film o Hasičském 



muzeu a práci hasičů. Děti si také vyzkoušely, jaké je to sedět v integrovaném centru a mít na 

uších sluchátka. I krátká jízda po tyči měla úspěch, o zkoušení hasičské přilby ani nemluvě. 

Fingovaná záchrana chlapce ze studně se setkala s velkým zájmem. Posezení v hasičském 

autě zaujalo nejenom chlapce, ale i děvčata. A pumpování vody jako kdysi byla neskutečná 

zábava nakonec. 

Celou exkurzí nás provázel místní zaměstnanec, který dětem trpělivě odpovídal na jejich 

dotazy a popisoval jednotlivé části expozice. Jako malý dárek si děti odnesly upomínkové 

obrázky a pohlednice. 

Všichni jsme odcházeli plni dojmů a neobvyklých zážitků. Po návratu do školky děti s chutí 

nakreslily svoje zážitky, hasičské auto vyhrálo. 

 

Tento výlet pro nás finančně i organizačně zajistil tatínek Deniska Kudely, kterému za to patří 

velké poděkování. 

Ilustrace dětí: 

                  
 

 

 

 



      

 

 

 

 

Kouzelný slabikář aneb Lexikon správného chování… 

V rámci celoročního školního projektu „Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece 

náhody“ navštívili naši mateřskou školu klauni z Balónkova, Chytrolín a Bambula, 



     

 s výukovým programem pro předškolní děti Kouzelný slabikář aneb lexikon správného 

chování, který měl děti upozornit na rizikové situace, které mohou v běžném životě nastat a 

pomoci se jim vyhnout. Krásné ilustrace, doplněné jednoduchými verši, nakreslila výtvarnice 

Vlasta Švejdová. Hlavními okruhy byly zejména opaření nebo popálení, léky a čisticí 

prostředky, dopravní výchova, šikana a oheň. 

A jak to začalo? 

Chytrolín a Bambula začali své vyprávění ráno doma při ranní hygieně v koupelně, kde se 

děti mohou setkat s prvními nástrahami v podobě čisticích prostředků uložených v různých 

barevných lákavých lahvičkách. Upozornili děti, že nemají ochutnávat žádné tekutiny, které 

neznají, i kdyby byly barevné a voňavé. Také v kuchyni mamince nesahat na sporák a horké 

hrnce, aby se nespálily jako jeden z klaunů. Před odchodem do školy si připravili do batůžku 

pomůcky a svačinku. Nezapomněli si také vzít Lexikon správného chování, ve kterém měli 

návod jak se správně zachovat ve škole, na ulici, doma i ve volných chvílích při náhodných 

rizikových situacích. 

Cestou do školy museli vyřešit různé nástrahy, které na ně čekaly. Děti popletenému 

Chytrolínovi pomohly se správným přecházením vozovky, poznáním významu „zebry“, 

zeleného a červeného panáčka na semaforu.  

Potom se všichni společně dostali do školy, ve které se klauni učí kouzla a čáry. Některým je 

Chytrolín s Bambulou naučili. Na chvíli se děti staly dokonce malými kouzelníky a klauny 

s točícími talíři. Uměly s nimi točit, jakoby to dělaly odjakživa. 

Ve škole nebyli jen hodní kamarádi, ale také jeden havran, který na děti křičel, kamarádům 

ubližoval a proto seděl v koutě sám, nikdo si s ním nehrál ani nepovídal. Paní ředitelka proto 

spolu s Bambulou a Chytrolínem havrana na chvíli usadili do klece, aby se napravil. 

 

Po škole si šli klauni hrát a závodit na hřiště, kam přišel také havran a přinesl zápalky 

i prskavky. Vůbec se nepolepšil!  Bambula s Chytrolínem mu poradili, že s takovými 

předměty si děti nehrají, že jsou nebezpečné. 

Doma si dali svačinku a dostali chuť na něco dobrého. Jeden z klaunů donesl růžové bonbony 

v krabičce, ale nebyly to bonbony, byly to léky. Ale děti už věděly, že léky se nejí přece jako 

bonbony! Pomáhají při onemocnění a podávají nám je rodiče.  



A nakonec přišlo poslední kouzlo. Lexikon, který byl na začátku vyprávění jen černobílý, je 

krásně barevný. A to proto, že si už děti pamatují, jak se mají chovat, aby si neublížily. A ví 

to už také kamarád havran. 

Za odměnu jsme dostali od klaunů krásné výukové obrázky z lexikonu a další drobné dárky, 

které nám budou připomínat, že děti správně vyřešily rizikové situace.  

 

Realizaci tohoto projektu podpořil       

 

 

Navštívili nás … 

V závěru roku se  mateřská škola zapojila do projektu   , který byl 

realizován ve spolupráci s občanským sdružením “ Nechci kazy“.  Děti v mateřských školách 

navštívili mladí medici – budoucí stomatologové z 1. lékařské fakulty University Karlovy v 

Praze a zábavnou formou seznamovali děti s problematikou čištění zoubků. Partnerem tohoto 

vzdělávacího programu je Česká stomatologická společnost, odbornými garanty jsou MUDr. 

Eduard Kuhn, MDDr., Ing. Lukáš Kaloš, MDDr. Jakub Šulta. 

Lektoři během prosince proškolili v zubní prevenci 597 dětí ve vybraných ostravských 

mateřských školách. Děti se seznámily nejen s problematikou vzniku zubního kazu, ale také 

se správnou technikou čištění zoubků, kterou si hned vyzkoušely.  Tato akce se uskutečnila za 

podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, která byla hlavním partnerem projektu. 

NECHCI KAZY ŠKOLKA je dlouhodobý projekt občanského sdružení Nechci kazy 

zaměřený na mateřské školy. V rámci projektu jsou děti a pedagogický sbor pravidelně 

školeni v oblasti zubní hygieny. Výuka probíhá pomocí interaktivní pohádky, soutěže 

a nácviku techniky čištění zubů nejprve na plyšových zvířatech a poté ve vlastních ústech. 

Individuální přístup k dětem v průběhu výukového programu a práce s malými skupinami dětí 

dodává této prevenci smysl. 

V rámci této akce byly také prohlédnuty dětské zubní kartáčky. Kartáček musí být měkký, 

rovně zastřižený a s dostatečně malou hlavičkou, která umožňuje se volně pohybovat v 

dětských ústech, s jemnými vlákny, ohebným krčkem, neklouzavou rukojetí. Nekvalitní nebo 

opotřebovaný zubní kartáček výrazně snižuje kvalitu ústní hygieny. Mnohé zubní kartáčky 



našich dětí však toto kritérium dle stomatologů nesplňovaly. Děti dostaly nové jako vzorek. 

Záleží tedy jen na Vás, na rodičích, jak s touto informací naložíte a jestli doporučené zubní 

kartáčky přijmete a případnou výměnu podpoříte či nikoliv.  

         

 

S čerty nejsou žádné žerty… 

Tak jsme se zase po roce konečně dočkali. V pátek 6. 12. nás navštívil laskavý Mikuláš. 

Společně s ním i čertík, kterého si letos pořádně ohlídala čertí babička. Ta byla přísná! Nic 

mu neodpustila a dohlížela na jeho čertoviny, ale i tak vzbuzoval u našich nejmenších respekt. 

Společně předvedli dětem veselý program plný písniček, her, pohybu a básní o čertech, 

Mikuláši. Děti se dozvěděly, co čerti mlsají, jak se čerti myjí, jak uklízejí, jak se čerti žení 

a s kým se čert kamarádí jen jednou v roce. 

Všechny děti ochotně plnily úkoly, které jim čerti nachystali. Některé děti si dokonce chtěly 

zkusit čertovské řemeslo, ale to jim nakonec paní učitelky raději rozmluvily. A tak tedy 

přednesly básničky a zazpívaly písničky, které se ve školce naučily. Nic naplat, Mikuláš 

o všem ví a tak došlo i na to, že se někteří museli také vyzpovídat Mikuláši ze svých hříchů a 

slíbit, že se polepší. Byli jsme moc rádi, že to tak dobře dopadlo. Potom už mohl Mikuláš 

všem dětem nadělit dárky. A čertíky jsme poslali zase raději jinam, vždyť by u nás stejně 

neměli co na práci! Brzy po Mikuláši jsou přede dveřmi přece Vánoce a nás čeká ještě 

spousta práce, ale i společné těšení a prožití krásných okamžiků společně s kamarády, rodiči 

a všemi, kteří mezi nás přijdou. 

Dětem se čertí dovádění moc líbilo. Nakreslily si hezké obrázky a ještě dlouho si měly o čem 

povídat. Pravda, některé si pak hrály na čerty a ti s některými dětmi dokonce šili! Ale to občas 

k dětem i jaksi patří, viďte …  

 



 

 

Zase je tu nový rok … 

Vánoce uběhly jako voda a je tu opět nový rok, rok 2014. Dlouhé prázdniny si jistě užily 

nejvíce děti, škoda, že ne na sněhu. 

Společně jsme se opět sešli v naší BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE na svátek Tří králů, 

který jsme společně oslavili a popřáli si štěstí a zdraví. 

 

 

     

 



Na novoroční předsevzetí už moc my dospělí nevěříme … Kolikrát jsme měli dobrý úmysl 

něco zásadního změnit a kolikrát se naše přání naplnilo? 

Přesto děti ZELENÉ TŘÍDY dostaly úkol zamyslet se a říci, co by chtěly na sobě změnit, 

dokázat… 

 

Věříme, že se všechna jejich přání naplní: 

Ida: chtěla bych se naučit udělat hvězdu jako moje kamarádka 

Lukáš: mám rád vláčky a chtěl bych je umět namalovat  

Honzík: já bych se chtěl už naučit psát psacím písmem jako moje sestra Bára 

Viktorka: chtěla bych naučit mluvit papouška, ale zatím žádného nemám 

Robinek: chtěl bych se zlepšit v poznávání vlajek cizích zemí a umět je nakreslit 

Vojta: já se letos chci naučit rychleji běhat 

Vašík: chci se naučit lépe kreslit, jestli se mi to ale podaří, to nevím 

Filip: chtěl bych se polepšit v chování 

Valentin: nebát se v noci být sám 

Marek: chci se naučit psát jména svých kamarádů 

Ondra D.: chtěl bych umět konečně poznávat hodiny 

Mikuláš: naučit se hrát na schovávanou 

Emilka: chtěla bych se naučit psát čísla jako moji bráchové  

 

Tak šťastný a veselý, plný zdraví a pohody i Vám všem! 

 

 

Na návštěvě ve škole … 

Již několik let máme velmi dobrou spolupráci se Základní školou Ostrava, Matiční 18, 

vypracovaný vzájemný plán spolupráce. Jsme v kontaktu s paní učitelkou Mgr. Renatou 

Šimšovou, která chodí na posezení s rodiči předškoláků do naší mateřské školy. 

Koncem listopadu jsme s předškoláky MODRÉ a ZELENÉ třídy navštívili 1. třídu v ZŠ na 

ulici 30. dubna, známou jako „ČERVENOU ŠKOLU “. 



Děti se vydaly za poznáním něčeho nového - podívat se, jak vypadá skutečná škola, do které 

budou některé příští rok chodit.  

 

Ve škole jsme byli očekáváni. Po milém přivítání jsme si prohlédli školní budovu 

a tělocvičnu, kde si mohli předškoláci zacvičit společně se školáky. 

 

     

 

Po cvičení jsme přijali pozvání do třídy 1. A, kde už nás vyhlížela  paní učitelka ZŠ společně 

s kamarády, kteří chodili do naší mateřské školy ještě vloni. To bylo shledání! 

 

     

    



  Děti si prohlédly výzdobu třídy, zasedly do lavic a vyzkoušely si, jaké to je učit se ve 

skutečné škole. 

 

      

 

Také zjistily, že ve třídě je pouze jedna paní učitelka, která jim vysvětlila, co všechno se musí 

v první třídě naučit, jaký mají rozvrh hodin, kdy je přestávka. Také si vyzkoušela, co už naše 

děti umí - kreslení, zpěv, poznávání písmen, rytmizace, vytleskávání slov a další důležité věci.  

Někdy to byla velká legrace, paní učitelce se to líbilo a pochválila nás. 

Dětem se návštěva základní školy moc líbila. S dětmi z první třídy si navzájem předaly 

dárečky. 

 

Po návratu do své BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY vyprávěly všem kamarádům své 

zážitky. Ještě celý další týden si chtěly hrát na „opravdovou školu“. 

 

    



     

 

 

 

Byli jste u zápisu …      

 

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je zápis do základní školy významným dnem a jeho 

průběh může položit základ dobrého vztahu dítěte i rodiče ke škole. Přechod z mateřské školy 

do první třídy základní školy je pro každé dítě velkým životním krokem. Mění se role dítěte, 

prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. 

Prostřednictvím informačních letáků jste měli možnost „seznámit se“ se školami v našem 



městském obvodě, přijít na jejich dny otevřených dveří spolu s budoucím školáčkem, 

nahlédnout do výuky, seznámit se s prostředím školy. Samotná návštěva školy a dojem, který 

na vás udělá, hodně napoví.   

Děti se na zápis těšily a my učitelky jsme toto očekávání sdílely, podpořily jejich roli 

budoucího školáka. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, 

mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. 

Každoročně v rámci školního vzdělávacího programu věnujeme této mimořádné události 

prostor a čas a připravíme prostřednictvím integrovaného bloku pro předškolní děti vhodný 

vzdělávací program, kde si ověřují nejen ony, ale i my učitelky, jakých pokroků děti dosahují. 

Je přirozené, že každé dítě se vyvíjí vlastním tempem a je ovlivňováno řadou faktorů.  

Na našich www stránkách je uveřejněn Materiál MŠMT pro PV – Konkretizované 

očekávané výstupy RVP PV, kde naleznete ucelenou informaci o tom, co by mělo dítě 

zvládnout před vstupem do základní školy. 

Dítě by v první třídě mělo především zažívat úspěch a mělo by se do školy těšit. Vyhněte se 

tomu, že svého předškoláka budete školou strašit. Škola by měla být prezentována jako 

sympatická instituce, kde se dítě naučí řadu nových dovedností a najde si tam kamarády. 

 

A co se dětem u zápisu nejvíce líbilo? 

Ondra D.: ve škole se mi líbilo všechno, ale nejvíce asi tabule (interaktivní) a pokus s kávou  

Vojta: líbilo se mi úplně všechno, že jsem ukazoval na tabuli a maminka mě chválila, 

           dáreček, který vyrobila moje sestra Nikolka a já jsem si ho ve škole vybral 

Lukáš: líbilo se mi počítání, poznávání geometrických tvarů a dárek 

Ondra K.: na zápise se mi líbilo, že jsem mohl nakreslit maminku a skládat trojúhelník 

Filip:  nejvíc se mi líbilo lego, které jsem dostal, ale i učení, ze kterého mě paní učitelka 

           zkoušela  

Anička: nejvíce se mi líbila tabule, barvičky, básničky a věci, které vyrobili školáci 

Honzík: tak mně se nejvíce líbily geometrické tvary a jak jsem dokresloval berušku.  Všechno 

              se mi povedlo. 

Ida: hodně se mi líbily výrobky školáků, které jsem si mohla vzít domů, úkoly na obrázku 

         a  poznávání písmenek na začátku a konci slov 

Vašík:  moc se mi líbilo jak jsem kreslil maminku a poznávání tvarů 

Valentin: dárky, práce na tabuli a poznávání geometrických tvarů. 

 

Těší nás, že všechny děti přišly ze zápisu do první třídy ZŠ spokojené a odnesly si hezkou 

vzpomínku na tento sváteční a mimořádný den svého života. 

 

 



Dotace pro školu … 

 

Naše mateřská škola podala tyto přihlášky do výběrového řízení na poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na rozvoj volnočasových aktivit pro rok 2014 z rozpočtu 

statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: 

 

1. Celoškolní projekt: Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

                                   (zdraví a životní styl dětí) 

Projekt má za cíl seznámit děti hravou formou s riziky, která na ně číhají prakticky všude - 

doma, na ulici i v dětských parcích. Budeme se věnovat základním oblastem, kde se malé děti 

s nebezpečím setkávají nejčastěji – prevenci úrazů doma či ve školce, při sportu a v rámci 

volného času, v dopravním provozu, anebo při pobytu v přírodě či pohybu ve městě. Společně 

s tím se budeme věnovat zdravému životnímu stylu, kdy konkrétními způsoby podpoříme 

u dětí pozitivní vztah ke sportu, ke zdravé stravě, k přírodě i životnímu prostředí s potřebou 

systematického prosazování prevence a uplatňování zásad bezpečného a zdraví 

neohrožujícího chování s utvářením a rozvíjením kompetencí k ochraně vlastního zdraví 

a zdraví druhých, naplňování konkrétních cílů předškolního vzdělávání a dosahování 

očekávaných výstupů. V závěru budou děti absolvovat „bezpečnostní soutěž“. 

V rámci projektu bude dále rozšířena spolupráce s městskou policí, s Integrovaným 

záchranným systémem (hasiči, policie, zdravotníci) a s dalšími zainteresovanými složkami. 

 

Požadavek na zajištění projektu:  18 000,00 Kč 

Schválená dotace: 18 000,00 Kč 

 

2. Výtvarně-pracovní projekt:  BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS (celoškolní výstava) 

navazuje na roční projekt  Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

(zdraví a životní styl dětí), východiskem jsou prožitky a zkušenosti dětí. 

 

Požadavek na zajištění projektu:  9 000,00 Kč 

Schválená dotace: 5 000,00 Kč 

 

 

3. Projekt:  AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ 

Dlouhodobý projekt mateřské školy, který podporuje rozloučení s dětmi, které končí 

předškolní vzdělávání v mateřské škole a odcházejí do základní školy. Tato aktivita je již 

trvalou součástí života naší mateřské školy, je důstojným zakončením určité etapy života dětí. 

 

Požadavek na zajištění projektu:  5 000,00 Kč 

Schválená dotace: 5 000,00 Kč  

 

 

 

 



Žádost o dotaci MMO: 

4. Projekt: STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ 

Projekt upevní sounáležitost dětí s přírodou, napomůže k objevování rozmanitosti světa. 

Připraví řadu pozorování a činností s rozvojem jejich tvořivosti, uplatnění prožitkového učení 

v přírodě a podpoří celkově environmentální rozvoj dětí. 

Je rozdělen do tří částí: NEŽ SE JARO PROBUDÍ, JARNÍ PROBUZENÍ a MÁME RÁDI 

PŘÍRODU. 

Požadavek na zajištění projektu:  26 000,00 Kč 

 

Schválená dotace: v době uzávěrky tohoto čísla nebyla známa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


