
 

 

AKTIVITA  „ZRUČNÝ  PEDAGOG“ 

(6. – 7. 10. 2018) 

Ve dne 6. – 7. října  proběhlo  přeshraniční setkání učitelek mateřských škol zapojených do projektu  

Technické vzdělávání MŠ INTERREG V-A 

Slovenská republika – Česká republika. 

Jak je již zmíněno, jedná se o předávání zkušeností a nápadů učitelek jak z České republiky, tak ze 

Slovenska, konkrétně z Trnavy  z MŠ Kornela Mahra.  

Nejdříve jsme si všichni  v sobotním dopoledni s našimi  slovenskými  kolegyněmi  prohlédly v Ostravě  

MŠ Hornickou. Paní ředitelka i paní učitelky z MŠ Hornické se pochlubili krásně zařízenou školičkou, 

jejím pestrým vybavením a seznámily kolegyně s projektem, který na MŠ hornické uskutečňují – 

projekt je zaměřen na technické vzdělávání dětí předškolního věku. Na tento projekt vhodně 

navazuje náš zmíněný projekt, který je zaměřen na technické vzdělávání dětí mateřských škol. 

Kolegyně z MŠ Hornické byly velmi pohostinné odpovídaly na každý dotaz a ochotně se dělily se 

zkušenostmi, které už mají. 

Po prohlídce MŠ Hornické se všechny účastnice přesunuly do Malých Těchanovic, konkrétně do 

Davidova mlýna, zde v krásném prostředí rybníků, restaurace, galérií  aktuálních výrobků,  lanového 

centra, sauny, víceúčelového sálu na sport se nachází i keramická dílna, kde byla našim učitelkám 

představena kreativní Axmanova metoda – formou dvoudenního kurzu modelování.  

Tato Axmanova metoda modelování (ATM) je velmi vhodná pro rozvoj jemné motoriky u dětí a 

seznamovala nás s touto metodou odborná instruktorka paní  Mgr. Karla Solnická. ATM byla vyvinuta 

panem Šťepánem Axmanem původně pro zrakově postižené. Důraz je kladen na důsledné využití 

hmatu bez mechanických pomůcek. Tvar je budován pomocí vrstvení „hadů“. Hnětení hlíny má také 

terapeutický účinek. Pracuje se s keramickou šamotovou hlínou, která má hrubší strukturu a je pro 

práci velmi příjemná. Vzniklé výrobky jsou velmi odolné, až nerozbitné a vhodné pro venkovní 

použití, tudíž s nimi mohou děti dobře manipulovat a vyzdobit si s nimi například školní zahradu.  

Paní učitelky této metodě zcela propady, zabraly se do práce a výsledky se záhy dostavily, každá si 

vyrobila jedinečné květináče, misky a velké nádoby, kterými vyzdobí nejen domácnost, ale i svou 

mateřskou školu. Všechny paní učitelky při práci krásně zrelaxovaly, naučily se něčemu novému a už 

se těší, co nového přínosného přinese další setkání. Těší se na výměnu zkušeností, poznatků a 

dovedností, které pak mohou předávat svému okolí – svým kolegyním a hlavně dětem. 

 

 

V Ostravě 8. října 2018 

Zpracoval: kolektiv MŠ Blahoslavova 


