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Informujeme … 
 

Ve dnech 8. - 10. 3. 2013 se uskutečnil společný pracovní víkend pedagogů zúčastněných 

mateřských škol v Beskydech. Za naši mateřskou školu byly vybrány paní učitelky Hana 

Ferfecká a Bc. Radka Wozniaková. 

V pátek odpoledne měly učitelky možnost seznámit se s interaktivní tabulí a možnostmi jejího 

využití ve vzdělávacím procesu. Exkurzi a předvedení zajistila ZŠ Gen. Píky ve své 

multimediální jazykové učebně. Následně všichni pedagogové odjeli do hotelu HAMR, obec 

Ostravice. 

V sobotu dopoledne byl pro všechny připraven zajímavý seminář netradičních výtvarných 

technik, zaměřený na jarní a velikonoční náměty. V odpoledním programu prezentovali 

jednotliví zástupci své školy a připravovali následně program dalších aktivit pro děti, 

zejména: 

 výlet do Glubczyc, který se uskutečnil 21. 3. 2013 

 návštěva Mladečských jeskyní (7. 5. 2013) 

 školní kolo sportovního utkání (květen 2013) 

 česko-polské sportovní utkání (4. 6. 2013). 

 

Tato víkendová akce byla pro všechny pedagogy příjemným setkáním s výměnou zkušeností 

a je třeba podotknout, že i přítomná tlumočnice byla mile překvapena, že mezi školami nebyly 

jazykové bariéry a název projektu „ Školky bez hranic“ byl zcela naplněn.  
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Na návštěvě v Głubczycích … 

 

Dne 21. 3. 2013 se plánované návštěvy Przedszkola Nr 1 v polských Głubczycích zúčastnilo 8 

dětí ZELENÉ a MODRÉ třídy z naší mateřské školy. Děti doprovázely učitelky Libuše 

Langeová a Marie Benešová. Odjížděli jsme s nevlídným počasím, ale natěšeni na to co nás 

čeká. A bylo toho opravdu dost: vystoupení kouzelníka, který vyčaroval živého holoubka, 

poradil dětem jak si vyčarovat peníze a předvedl spoustu obratných triků. Bylo na co se dívat, 

děti reagovaly velmi spontánně i přesto, že někdy neporozuměly některým výrazům 

a vyváděly tím kouzelníka z míry. 

Přes poledne se rozjasnilo a nás čekal výborný oběd, který připravily polské paní kuchařky. 

Dětem i nám náramně chutnalo. Prohlédli jsme si všechny třídy, načerpali jsme inspiraci 

a předali jsme dětem i zaměstnancům drobné dárky, které jsme přivezli s sebou. Potom jsme 

se vydali na jarní průvod s vítáním jara – spálení Morény na zahradě školy a navštívili jsme 

Muzeum Głubczyckého Kraje v Radnici, kde jsme po prohlídce zanechali zápis v návštěvní 

knize. Potom již následovalo loučení, pozvání našich partnerů do Ostravy a odjezd domů. Už 

teď se těšíme na společný výlet do Mladečských jeskyní, který se uskuteční v květnu.  
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