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                    DUBEN              
Už tu máme duben, 

my za kamny nebudem! 
Jaro je tu zase zpátky, 
vyrazíme na zahrádky. 

Rozkvetlo tam plno kvítí, 
sluníčko už zase svítí. 
Tráva už se zelená, 

bez bundy se chodit dá. 
Uložíme hokejky, 

vyndáme si skleněnky. 
Důlek pěkně vyhrabeme, 
kuličky si zahrajeme. 

 
 
 
 
 
 
 
Vítáme vás u dubnového čísla našeho časopisu.  
Za poslední tři měsíce se toho v naší školičce mnoho událo a my vás rádi provedeme akcemi, kterých 
se vaše děti účastnily. 
V měsíci LEDNU jsme s dětmi zahájili plavecký kurz. Děti se hned v prvním týdnu vyřádily na 
maškarním plese pořádaným v KCP pod vedením MŠ.  
V měsíci ÚNORU proběhl lyžařský kurz a zápis předškolních dětí do 1. třídy. 
V měsíci BŘEZNU navštívily malé děti naši MŠ (zápis nových dětí) jemuž předcházela zajímavá 
přednáška paní Mgr. Svatavy Vyhlídalové na téma malých dětí „Nezralé dítě v MŠ“. 
Na začátku DUBNA jsme se seznámili s životem dravých ptáků a byla slavnostně otevřena naše nová 
zahrada panem starostou při příležitosti na akci „Jarní Zajíc“. 
Příjemné čtení……………….. 
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LEDEN 
Plavecký kurz MŠ Paskov ( 5.1.- 15.3. 2016) 

 
V zimních měsících jezdily děti z naší MŠ na kurz plavání. Výuka probíhala v brušperském bazénu pod 
vedením zkušených učitelů a instruktorů plavání. 
       Děti se učily nebát vody, základy správného dýchání při plaveckých stylech – prsa a kraul. 
Nechyběly ani hry ve vodě a s vodou a oblíbená jízda na tobogánu. Už se všichni těšíme na další 
mokré zážitky v příštím roce!!!! 
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„Bylinková lékárna“ 
 

            Ve druhém lednovém týdnu jsme si vyprávěli o zdraví, prevenci a zdravém životním stylu. 
Děti si hrály na lékaře či lékárnu. Připravovali jsme si ochutnávky zeleninových i ovocných pokrmů. 
Jednou z nejoblíbenějších činností se stalo zhotovení bylinkové lékárny. Děti si polepily velkou krabici, 
dozdobily obrázky bylin a sáčky s léčivkami. Rodiče donesli různé druhy ovocných a bylinkových čajů. 
           Od té doby je naše bylinková lékárna každodenně vyhledávaným doplňkem dětských her. A 
čaje? Ty si děti dle vlastního výběru připravují do skleněného džbánku každý den. 

                                                                                                                   
Paní učitelky a děti ze třídy KRTEČEK 
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MAŠKARNÍ KARNEVAL  
 
Maškarní karneval naší mateřské školy proběhl v pátek 8.ledna 2016 v Komunitním centru města 
Paskova za spoluúčasti města a rodičů dětí. 
O veselý program karnevalu se postarala agentura „Ententýky“. Rodiče napekli občerstvení: sladké 
zákusky, slané pečivo, jednohubky.K občerstvení se podávala káva, čaj, limonáda, minerálky  a 
podobně.  
Děti se převlékly do nádherných kostýmů a celý sál se proměnil v pohádkovou říši plnou princezen, 
kouzelných víl, čarodějnic, pirátů, kovbojů, berušek, broučků a jiných pohádkových postav. 
Děti si užívaly bohatý program plný písní, tance a soutěží spolu se svými rodiči, sourozenci, prarodiči, 
kteří se také rádi zapojili.  
Všichni jsme strávili velmi radostné, příjemné chvíle spolu s našimi dětmi a domů jsme odcházeli 
s dobrým pocitem hezky prožitého odpoledne.  
 

          

          
 

Za Mateřskou školu Paskov paní učitelka Alena Horklová 
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LYŽAŘSKÝ KURZ ( 8.2.- 12.2. 2016) 

 
Dne 08. 02. 2016 jsme se s naší MŠ účastnili již několikátého lyžařského kurzu pod názvem            
„Lyžujeme se sluníčkem“. Tento lyžařský kurz je pořádán lyžařskou školou SunOutdoor na Bílé. Letos 
jsme měli na kurzu celkem 25 dětí. Pořádán je hlavně pro předškolní děti, ale účastnily se i děti 
mladší. Pro některé děti to byl první kontakt s lyžemi a první den pro ně byl velice náročný. Pořádal 
se v odpoledních hodinách, takže po obědě jsme se autobusem dopravili na Bílou a tam děti strávily 
téměř dvě hodiny lyžováním, kde se jim věnovali instruktoři, kteří byli speciálně vyškolení na práci s 
malými dětmi. Letos jsme byli první kurz, kdy nikdo neonemocněl a celý týden jsme ho zvládli 
absolvovat všichni přihlášení. Děti, které nebyly již úplnými začátečníky, byli rozděleni do skupiny, 
která se věnovala již pokročilým dětem a mohli  využívat sjezdovku pro zkušenější lyžaře. Děti, které 
byly nováčky a stály na lyžích poprvé, se učily hlavně základy jak se pohybovat na lyžích. Poslední den 
byl pro děti připraven slavnostní závod, během kterého mohly děti předvést, co se naučily. Celý kurz 
byl pro děti velice zábavný a vnímaly to jako příjemnou změnu. Snad i příští rok bude v podobném 
duchu, kdy budeme moci říct, že všechny děti prožily krásný týden na horách a ve zdraví jsme je 
předali spokojeným rodičům. 
P.uč. Kreclová 
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ÚNOR  
Zápis do první třídy ZŠ Paskov 
Předškoláčci se 4.2. a 5.2. zúčastnili zápisu do první třídy ZŠ. 
V průběhu tří let byly děti vedeny k tomu, aby po dosažení předškolního věku byly schopny základům, 
které předurčují zralost školní docházky. V naší školičce jsme se je snažily dle našeho programu    
„Začít spolu“, vést k samostatnosti, základům prosociálního chování,a aby měly všeobecný přehled o 
světě. 
U zápisu na děti čekalo hned několik učitelek z prvního stupně, které si děti prozkoušely v manuálních 
činnostech, předmatematických dovednostech, ve znalosti písmenek, v prostorové orientaci a 
grafomotorice. Na závěr děti zhodnotily podle svých kritérií.  
Některé z dětí se přihlásily do jiných ZŠ a z toho důvodu se zúčastnila zápisu na jiných školách. 
U hrstky dětí byl doporučen odklad školní docházky z různých důvodů, většinou je to díky věku dětí či 
malého vzrůstu…. 
Celkem tedy z naší MŠ do prvních tříd odchází 39 předškoláčků, které již v měsíci květnu pasujeme na 
školáky u příležitosti Zahradní slavnosti. (19.5. 2016) 
 
 

p. uč. Lenka Lubeníková 
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JÓGA V NAŠÍ ŠKOLCE 

          Již od dětství mě zajímal sport. V naší vesnici pro něj však nebyly vyhovující podmínky, ale vedli 
mě k němu rodiče a spoustu věcí mě také naučili. Stala jsem se členkou Asociace sportu pro všechny, 
navštěvovala jsem cvičitelské semináře a udělala si kurz lektorky aerobicu.       
Ze zdravotních důvodů jsem však z tohoto cvičení upustila a začala se věnovat více „cvičení pro 
zdraví“. A proto jsem se také nedávno zúčastnila workshopu Jóga pro děti. 
          Tento celodenní kurz vedla lektorka jógy Eva Berkana, která nám dala spoustu užitečných rad 
ke zlepšení zdraví a pro podporu zdraví našich dětí. Součásti workshop byla nejen teoretická část, ale 
také část praktická. Naučili jsme se množství ásan, které se u dětí s oblibou využívají, několik 
sestaviček v doprovodu říkanek a hry, jež pracují s tělem a pohybem nebo jsou smyslovými hrami nebo 
rozvíjí dech u dětí. Vyzkoušeli jsme si také tibetské misky, zvonkohry a hry na bubny. 
           Dětská jóga vede děti hravým způsobem k přirozenému pohybu, spontánnosti, hře, dýchání a 
relaxaci, proto jsme jí začala cvičit i s dětmi ve třídě. Děti se již naučily několik básníček a jógových 
pozic. Kromě pohybu se hravým způsobem věnujeme taktéž dechu a relaxaci.  
Lví mudra - s výdechem jazyk vypláznout a oči stočit mezi obočí. 
 
 

 
 
Výborná mudra pro děti, která posiluje svalíky v oblasti hrdla a tím posiluje obranyschopnost hrdla 
před infekcemi. 

Mgr. Michaela Dvořáková 
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Děti z naší školky vítají nové občánky 
Paskova 

Slavnostní chvilky, kdy přijdou šťastní rodiče se svým miminkem na „Vítání občánků“ zpestřují vždy 
svými krásnými básněmi a písní naše děti z MŠ Paskov. 
Svým dětským, roztomilým projevem často dojmou novopečené maminky až k slzičkám. 
Markétka B., Kubíček M., Nelinka D., Barunka P., Maruška D., Stelinka G., Beátka M., a Míša F., 
pod vedením paní učitelky Bc. Chovančíkové a paní učitelky I. Ševčíkové reprezentují naši školičku a 
patří jim velký dík. Poděkování patří také rodičům, kteří ochotně ve svém volném čase děti v neděli 
dopoledne přivedou. Další díky věnujeme paní Doležilkové za krásnou a dojemnou píseň, kterou nacvičila 
se svou malou dcerkou Maruškou. 
Hezky vystrojená miminka, která děti mohou pohoupat v kolébce, je pro ně citovým a příjemným 
zážitkem. 
Na závěr ukázka z repertoáru našich dětí: 

P. uč. Ivana Ševčíková 
Milý tatínku a milá maminko,                             
narodilo se vám překrásné miminko!                     
My mu přejeme:                                          
Stálý úsměv na líčku,                                   v puse extra silný hlas. 
k tomu klidnou dušičku,                                 Ať se rychle rozkoukává,  
v očích jenom třpyt a jas,                              radosti Vám přidělává, 
                                                           zdravíčka mu přejem moc. 
                                                           A Vám klidnou každou noc. 
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PROJEKT V RÁMCI KOOPERACE V MŠ 
MÁ ÚSPĚCH 
 
Dne 25. 2. 2016 navštívily děti z paskovské mateřské školy ze třídy Krteček mateřskou školu 
Lískoveckou ve Frýdku-Místku. Paní učitelky s dětmi z frýdecké školky si pro nás připravily moc pěkný 
program – ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Děti soutěžily ve dvou družstvech (každý za svou školku) a 
utkaly se ve čtyřech disciplínách: běh s dětskými boby, hod „sněhovou“ koulí, běh na lyžích a skládání 
olympijských kruhů z PET víček. Těmto disciplínám předcházela samozřejmě rozcvička. Vyvrcholením 
sportovního dopoledne bylo předávání medailí všem zúčastněným a spokojenost dětí, které měly 
možnost poznat nové kamarády a prostředí jiné mateřské školy. … a naše děti na oplátku pozvali 
kamarády z MŠ Lískovecká na slavnostní otevírání naší nové přírodní zahrady ,a tak se děti znova 
společně setkají na věřme akci plné sluníčka s názvem „JARNÍ ZAJÍC“ dne 12. dubna a užijí si 
společné soutěže a aktivity na zahradě. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat tatínkovi Janičky 
Lukšíkové, p. Luboši Lukšíkovi za to, že nás vždy spolehlivě a bezpečně dopraví autobusem tam, kde 
potřebujeme a dokonce naše kamarády z MŠ Lískovecká ochotně na JARNÍHO ZAJÍCE přiveze. Patří 
mu naše velké DÍÍÍÍÍÍKY!!! 

Radka Mynářová, as. pedagoga, tř. Krtek 
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BŘEZEN ZÁPIS DO NAŠÍ ŠKOLIČKY

 
 

K zápisu dětí do MŠ Paskov se dne 7.3. 2016 dostavilo celkem 37 dětí. Z tohoto počtu bylo přijato 

34 dětí, zbylé tři děti nedodaly potřebné dokumenty. Jedná se o tři děti pětileté, které ve školním 

roce 2016/2017 dovrší šestého roku. Dále čtyři děti čtyřleté, které ve školním roce 2016/2017 

dovrší pěti let. K zápisu se také dostavilo 11 dětí tříletých, které ve školním roce 2016/2017 dovrší 

čtvrtého roku. Tyto děti budou rozděleny do smíšených tříd. V neposlední řadě se také o místo v MŠ 

ucházelo 18 dětí dvouletých, které ve školním roce 2016/2017 dovrší třetího roku. Pro tyto děti bude 

vytvořena speciální projektová třída, která odpovídá prostorem, zařízením a programem. V případě 

zájmu sledujte Paskovský zpravodaj, ve kterém se dočtete více o této projektové třídě. 

Děti se během zápisu seznamovaly s prostředím MŠ Paskov, objevovaly hračky a centra aktivit, ve 

kterých spolu s dětmi pracujeme. U dětí byly zřetelné obavy z nového prostředí, avšak po chvíli 

ustupovaly a děti dováděly na skluzavce či v domečku. Rodiče se nejčastěji ptali na vzdělávací program 

Začít spolu, který má své specifikace a systém vzdělávání se liší od klasických mateřských škol. Celý 

zápis probíhal v přátelské atmosféře s paní učitelkou Chovančíkovou a paní učitelkou Kociánovou. 

Potřebnou administrativu zpracovávala paní zástupkyně ředitelky Forgačová a paní ředitelka Petrošová. 

Jsme velmi potěšeny, kolik dětí se dostavilo k zápisu ,a že můžeme většině vyhovět a jejich ratolesti 

přijmout. Dětem přejeme, aby do mateřské školy chodily rády ,a aby jejich odloučení od rodiny 

probíhalo v poklidném duchu.                                                  Bc. et Bc.Barbora Kociánová 
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2.březen    VÝZNAMNÝ DEN V MŠ 
A co se vlastně přihodilo? Počasí nám ráno dovolilo výjimečně postavit sněhuláky! 
Ráno nasněžilo, my jsme si pospíšili a pelášili na školní zahradu. Stavěli jsme sněhuláky!!!!!   
Ne ledajaké- ale s deštníkem a šálou. 
 

 
Fotka a BUM…. Sluníčko nám sněhuláky 
zbořilo ,a než jsme se vzpamatovali, 
zůstaly v trávě jen zbytky mokré sněhové kaše. 
                                                                Paní učitelky, p. asistentka a děti ze třídy KRTEČEK. 
 
 

 
 

 
 
KROUŽEK FLÉTNIČKA 
Kroužek Flétnička navštěvuje celkem 23 dětí, 15 začátečníků a 8 pokročilých ( kteří již hrají druhým 
rokem). Děti se zde učí rytmizaci, dechové a uvolňovací cviky. Hrají písničky podle Barevných notiček.  
Každá notička má své jméno a svou barvu   … např. bílá notička - Honzík, fialová notička - Amálka . 

P.uč. Bc. Chovančíková 
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NEMOCNICE UŽ SE NEBOJÍME … (15. 3. 2016) 
 

Děti z oddělení Ferda Mravenec, které nejezdily na plavecký výcvik, měly možnost se velmi hravým a 
zajímavým způsobem seznámit s prostředím lůžkového dětského oddělení nemocnice F-M, s ordinací 
lékařů, různými přístroji a technikou, která pomáhá při léčbě dětských pacientů.  
Ujala se nás „teta Renátka Blinková“, která děti uvítala s panenkou Petruškou šitou v chráněných 
dílnách. 
Velmi hezkým a milým vyprávěním zasvětila děti do tajů různých přístrojů – např. ultrazvuku, kde si 
děti zahrály na pacienta (Dominik Bulej) a sestřičku (Eliška Řezníčková), vyšetřily si bříško a srdíčko, 
které sledovaly na monitoru. 
Měli jsme možnost nahlédnout do pokojů malých pacientů, pomocí panenky Petrušky jsme sledovali, jak 
se odebírá krev ,a že to vůbec nebolí, poznávali jsme vnitřní orgány lidského těla všité z látky do 
tělíčka panenky. 
Nakonec si děti za odměnu mohly chvíli pohrát v herně a dostaly od tety šitou bílou panenku, kterou si 
posléze mohly samy pokreslit. Poděkování patří mamince Justýnky Švachové za omalovánky a obrázky, 
které Justýnka předala tetě Renátce pro dětské pacienty v nemocnici. 
Celá exkurse byla zajímavá a pro děti, které se nenásilnou formou seznámily s tímto obávaným 
prostředím, velkým přínosem pro jejich pocit bezpečí. Už vědí, že jim pan doktor a sestřičky pomáhají 
uzdravit se a zvládnout strach z neznáma a za to jim děkujeme. 

                    P.uč. Ševčíková 
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KERAMIKA  V  MATEŘSKÉ   ŠKOLE 
„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co vyzkouším, tomu rozumím“ (Confucius) 

         Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá k rozvíjení jemné motoriky, ale také 
vede k tvůrčím schopnostem dětí, jejich představivosti a fantazii. Každý výrobek dětí je 
nezaměnitelný originál, který nese otisky práce jejich rukou. Děti se naučí základní způsoby vytváření 
z hlíny (vyštipování, modelování z válečků, modelování volnou rukou, práci s plátem…), to vše na 
základě věkových možností. Seznámí se s vlastnostmi keramické hlíny, osvojí si techniky jejího 
zpracování a rozvinou svoji fantazii a tvořivost.  

V prvním pololetí navštěvovaly kroužek čtyři dětí a nyní ve druhém pololetí devět. Výrobky, které si 
děti vytvořily a odnesly, jistě potěšily nejen je, ale i další rodinné příslušníky. Těšíme se na další 
tvoření!!!!                                                                                                                                               P. uč. Bc. Řehová 

 

PRÁCE DĚTÍ 
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-Velikonoční dílničky proběhly na všech třídách a my děkujeme všem, kteří si udělali 
čas a strávili příjemnou chvilku se svými dětmi. 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

CITERKA 
Chtěly bychom poděkovat rodičům Denise Kropáče za finanční dar k zakoupení hudebního nástroje 
dětská citerka. 
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří svým finančním příspěvkem podpořili nákup dětských 
citerek do každé třídy mateřské školy. Už se moc těšíme, až Vám ukážeme, jaké melodie se děti na 
citerku naučily hrát. 
Mgr. Michaela Dvořáková, Lucie Kreclová, učitelky MŠ Paskov, tř.Cipísek 
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DUBEN 
SOKOLNÍCI VE ŠKOLCE (6.4. 2016) 

 
Na zahradu naší školky přijeli v dopoledních hodinách sokolníci. Celou hodinu se se svým programem 
věnovali dětem a veselou formou předávali základní informace o životě dravých ptáků.  
Představili nám různé druhy od poštolky, káněte až po výry, sovy či slíbené sokoly. Názorně ukazovali, 
jak mají jednotlivé ptáky ochočené ,a jak reagují na jednoduché povely. 
Děti měly možnost ptáky pohladit a zkusit si tak jemnost peří. Viděly je v letu, při lovu atrap a 
krmení. Osobní zážitek to byl obohacující, děti byly nadšené.  

P. uč. Lubeníková 
 
 

         
 

 
 
Ptaly jsme se dětí: Těšíš se do školy? A na co nejvíc? 
 
„Těším se do školy nejvíc na to, že tam bude ticho.“ ( Filípek Gurecký) 
„ Těším se na hodnou paní učitelku, hezkou třídu a na jedničky.“ ( Barunka Zárubová) 
„ Do školy se netěším, protože nebudu moct mluvit kdy chci.“ ( Míša Forman) 
„ Těším se, až mi paní učitelka ve škole řekne, jak mám psát písmena.“ ( Adámek Michenka) 
„ Těším se, až budu ve škole vyrábět něco pěkného, třeba rybičku.“ ( Beátka Michnová) 
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JARNÍ ZAJÍC  
Slavnostní otevření nově vybudované zahrady v přírodním stylu u naší mateřské školy přestřižením 
pásky starostou obce panem Petrem Baďurou odstartovalo i akci pro děti nazvanou „ Jarní zajíc“. 
Dopoledne připravené učitelkami mateřské školy bylo naplněno celou řadou sportovních a dovednostních 
her. Děti se proměnily ve stopaře, detektivy, sportovce, vyzkoušely si svou trpělivost a šikovnost 
ručiček. A jak už to bývá zvykem, na konci her čekala na všechny nejen sladká odměna, ale i diplom. 
Zahrada v přírodním stylu, která byla vybudována i díky přispění obce, je příjemným a bezpečným 
prostředím pro hry, poznávání přírody i odpočinek našich dětí. Že je to opravdu tak, se mohli rodiče i 
veřejnost přesvědčit v odpoledních hodinách v den slavnostního otevření. 

Ing. Olga Golasová 
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KŘEMÍLKŮV VÝŠLAP NA ONDŘEJNÍK 
V sobotu 23. dubna 2016 si děti z Křemílka společně s rodiči užili krásný den na čerstvém beskydském 

vzduchu. Naše nadšené paní učitelky zorganizovaly výlet na Ondřejník, kde jsme se zúčastnili 17. 

ročníku tamní tradiční akce „Otevírání ondřejnických studánek“. Sešli jsme se v 8h na paskovském 

nádraží, odkud nás 8 rodin společně s paní učitelkou Baruškou vyrazilo směrem do Frýdlantu, kde nás 

čekala paní učitelka Ola se svou rodinou. Čekal nás výšlap na Ondřejník, který byl pro děti 

zpříjemněný setkáním s několika pohádkovými postavami, u kterých plnily různé úkoly a získávaly 

drobné odměny a razítka do své karty. Děti pomohly nasbírat čertům dřevo na oheň, vodním vílám 

najít ztracené žabky v potůčku, u loupežníků musely zvládnout kousek cesty lesem se zavázanýma 

očima, s Karkulkou lovily rybky, vodník je zkoušel z poznávání zvířat a v Perníkové chaloupce dokonce 

mohly hodit ježibabu do pece. Vtipný a veselý ježidědek je pak za to odměnil perníčkem ☺☺☺☺ Na vrcholu 

Ondřejníku děti po odevzdání vyplněné karty dostaly diplom a sladkou odměnu a zařádily si na velkém 

kolotoči. Po společném posezení a občerstvení jsme všichni rozloučili a každý se vydal na zpáteční 

cestu svojí trasou. Počasí bylo opravdu krásné a čtyřem rodinám výšlap na Ondřejník nestačil, tak se 

rozhodly vydat ve stopách paní učitelky Oly, která pokračovala dále na Opálenou a do Čeladné. Během 

cesty nás čekaly další zážitky – pozorování kácení stromů a sestup prudkým svahem na Opálené. Tam 

nás zastihly první kapky deště, tak jsme se i přes hlásící se hlad vydali raději rovnou zpět na vlak. 

Společně strávený den jsme zakončili pozdním obědem v Paskově na Balkáně a shodli jsme se, že takto 

příjemný den chceme určitě brzy znovu zopakovat.  

Moc děkujeme p. učitelkám Ole a Barušce, že pro nás výlet zorganizovaly ☺☺☺☺ 

 

P. Petra Klimundová (mamimka) 
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POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ 
 
Celý náš život je úzce spojen s technikou. Technická výchova je nezbytnou součástí výchovy. Přispívá 
nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti 
využijí v běžném a později i pracovním životě. 
Vztah k vědě a technice i pracovní návyky získávají děti v MŠ již řadu let. Například konstruktivní 
hry, konstruování ze stavebnic, kdy děti sestavují podle plánků z různých stavebnic auta, stroje, 
domy…. Dnešní děti využívají poznatků z počítače, Tv, videí, ale i technicky náročných hraček. Není 
ale na škodu, podívat se na věci zblízka. Například zkoumat různé materiály, porovnávat jejich 
vlastnosti a možnosti. Manipulovat s kladívkem při zatloukání  
hřebíků, třídit předměty z různých materiálů, vědět, kde se materiály berou. Stranou nezůstane ani 
ekologická stránka využití předmětů a jejich recyklace. 
V rámci polytechnické výchovy rodiče a děti ze tříd KRTEČEK a KŘEMÍLEK v měsíci únoru a březnu 
tvořily pokojíčky a domy jaké jejich děti mají nebo by chtěly mít. A výsledek? Třicet dva krásných 
výtvorů, které jsou vystaveny v Paskovském zámku od 19. 3. 2016 a můžete je shlédnout každý 
víkend až do konce dubna. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se do tohoto projektu zapojili a 
věnovali svůj volný čas a kreativitu. 
Bc. Taťána Řehová, učitelka MŠ, tř. Krtek 
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Duben uzavřela poslední 
veřejná akce. V každé 

třídě si návštěvníci mohli 
v připravených dílničkách 
vyrobit originální památku 

při příležitosti na DNI 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se konal 25.5 od 

14:00-16:30h. 



NA CO SE JEŠTĚ TĚŠÍME???? 
 

 
 

ŠKOLKA 
V PŘÍRODĚ NA 

JAVOŘINĚ 
20. - 24.6. 

 
 

TÉMATICKÉ VÝLETY 
2.6. Křemílek - koupaliště Příbor 
Maková panenka – okolí Paskova 
24.6. Cipísek a Ferda Mravenec- Bílá 
26.6. Krteček a Rákosníček- Bílá 

 

 

Adaptační pátky 
3.6, 10.6, 17.6, 24.6 

vždy od  
15:00- 16:00h. 

Rodiče zůstávají po 
celou dobu s dětmi ve 

třídě. 
Těšíme se na vás!!! 

Mateřská škola Paskov, p. o. ve spolupráci 

s JAPA Sport pořádá: 

Pětidenní kurz inline bruslení 
         pro děti od 4 let 

      13.-.17.6.2016 
Kurz je vhodný pro začínající bruslaře.  

Děti se seznámí se základy bruslení, naučí se správné 
zásady používání bezpečnostních prvků.  

2 hodiny denně plné bruslení, her a 

zábavy 

Výuku vedou licencovaní instruktoři 

Kurz probíhá v těsné blízkosti školy 

Možnost zapůjčení vybavení 

Čas: od 14:00 do 16:00  
Místo: při MŠ 
Cena kurzu: 690 Kč 
Půjčovné:  200 Kč/kurz/komplet 



KVĚTEN 
 
3.5.. POLEDNÍČEK: Dnes před spaním čtou dětem paní knihovnice                                                                                                                  
        12:00     Rákosníček                                                                                            
        12:15     Křemílek 
3.5. Divadlo loutek Ostrava – O blýskavém prasátku 
       Cena: 100 Kč (45 Kč divadlo+ 55 Kč autobus) 
       Odjezd od MŠ v 8:10 
       Představení 8:45 – 9:45 
5.5. Jarní koncert ZUŠ Paskov v kině Panoráma 
            10:00 pro MŠ, vstupné 20 Kč 
            17:00 pro veřejnost 
9.5.  Pan Kubánek (policista) a psovodi se psy 
         - v areálu MŠ 
13.5. Beseda v knihovně – Zpátky do Afriky 
           9:00 – 10:00 Křemílek                                                                                                       
19.5. ZAHRADNÍ SLAVNOST 
20.5. Beseda v knihovně – Zpátky do Afriky 
           9:00 – 10:00 Ferda Mravenec 
   Uzávěrka přihlášek na kurz inline bruslení                                                                                                       
26., 27. a 30. 5. nácvik na akademii v kině Panoráma  
                     9:00 – 12:00      
31.5. AKADEMIE v kině Panoráma v 16:00                                                                        
31.5. Ukončení kroužků - zájmové kroužky končí vystoupením na Akademii  
          (v červnu již zájmové kroužky neprobíhají) 
 
Besídky pro maminky: 

2.5. Ferda Mravenec 
4.5. Krteček v 15:15 
5.5. Cipísek v 15:30 
       Maková panenka 
9.5. Křemílek v 15:30 
       Rákosníček 
Výlety: 

24.5. Cipísek, Ferda Mravenec – Bílá 
26.5. Rákosníček, Krteček – Bílá 
Koncoroční fotografování tříd na zahradě (cena: 65,-): 
Středa 11.5. 2016: 
8:00 Krteček 
8:30 Rákosníček 
9:00 Maková panenka 
9:15 všichni zaměstnanci 
 
Čtvrtek 12.5.2016: 
8:00 Křemílek 
8:30 Cipísek 
9:00 Ferda Mravenec 
 
Oblečení: jakékoli hezké sportovní (focení na nových herních prvcích) 
Za nepříznivého počasí budou náhradní termíny se stejným rozpisem 24. a 25. 5. 2016. 
 
 



ČERVEN 
3.6. termín platby kurzu inline bruslení  
5.6. Uzávěrka zpravodaje 
7.6. POLEDNÍČEK: Dnes před spaním čtou dětem paní knihovnice                                                                                                   
        12:00 Cipísek         12:15 Krteček    
7.6. Informační schůzka pro rodiče dětí, které jedou do školky  v přírodě 
        - v 15:30 ve třídě Křemílek 
8.6. Beseda v knihovně – Husa Líza 
           9:00 – 10:00 Ferda Mravenec 
        10 :00 – 11:00 Maková panenka          
10.6. Beseda v knihovně – Husa Líza 
           9:00 – 10:00 Křemílek 
        10 :00 – 11:00 Krteček              
13.-.17.6. Pětidenní kurz inline bruslení  pro děti od 4 let  
               14-16,00 hod při MŠ    
16.6.  Informační schůzka pro rodiče ,,nováčků,, (děti přijaté  
          ke vzdělávání od 1.9. 2016) 
          -  v 15:30 ve třídě Cipísek    
          BEZ DĚTÍ!!                                                                                                                                                                   
17.6. Beseda v knihovně – Husa Líza 
           9:00 – 10:00 Rákosníček 
        10 :00 – 11:00 Cipísek                                                                                                                                                                                                                                  
20. - 24.6. školka v přírodě na Javořině 
VE ČTVRTEK 30.6. UKONČENÍ PROVOZU MŠ 
 
Výlety: 
2.6. Křemílek - koupaliště Příbor 
Maková panenka – okolí Paskova (termín upřesní paní učitelka) 
 
MŠ BUDE V PROVOZU OD 1.7. DO 31.7. POUZE PRO ZÁVAZNĚ PŘIHLÁŠENÉ DĚTI!! 
 
OD 1.8. DO 31.8. MŠ UZAVŘENA 
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 1.9. 
Adaptační pátky pro nováčky (děti přijaté ke vzdělání od 1.9. 2016) 
PÁTEK 3.6. 15:00 – 16:00 HOD. TŘÍDA CIPÍSEK 
PÁTEK 10.6. 15:00 – 16:00 HOD. TŘÍDA RÁKOSNÍČEK 
PÁTEK 17.6. 15:00 – 16:00 HOD. TŘÍDA KRTEČEK 
PÁTEK 24.6. 15:00 – 16:00 HOD. TŘÍDA KŘEMÍLEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Šéfredaktor časopisu- p. uč. Lenka Lubeníková   
Korekce- Mgr. Michaela Dvořáková 
Příspěvky do časopisu: 
Bc. et Bc. Barbora Kociánová 
P. uč.  Ivana Ševčíková 
Bc. Taťána Řehová 
P. uč. Alena Horklová 
Bc. Renata Chovančíková 
P. uč. Lucie Kreclová 
Mgr. Michaela Dvořáková 
Asistentka pdg. Radka Mynářová 
 


