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Mateřská škola Paskov obhájila titul EKOŠKOLA 

Naše mateřská škola s úctou k přírodě „nosí“ titul EKOŠKOLA 
již dva roky. 

Dne 15.3. 2019 proběhl v naší budově mateřské školy audit 
k obhajobě titulu. Dva roky intenzivní práce se zúročily a my 
jsme titul obhájili. Čekají nás s dětmi a rodiči další a další úkoly 
a cesta, díky které mají děti možnost přiblížit se v co největší 

míře k přírodě, z části porozumět zákonitostem ekosystému a hlavně s radostí alespoň 
malou měrou pomoci udržet životní prostředí, v kterém žijeme nejen my, ale i budou 
žít i další ä další generace. 

Velké díky EKOTÝMU, zaměstnancům MŠ a maminkám dětí, které přišly dopoledne 
na audit a s nadšením povídaly auditorkám co v naší  mateřské škole umíme, jak 
společně v týmu pracujeme a předáváme cenné informace a zkušenosti ostatním 
dětem a rodičům nejen u nás ale i na veřejnosti a na základní škole. 

Do dalšího období nám všem přeji hodně sil a radosti i z maličkostí! 

Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka 
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Zprávičky z naší EKOškoličky 

Jak již jistě všichni víte, na začátku roku jsme se společně v 
našem EKOTÝMU domluvili na tématu pro tento školní rok, 
a to PROSTŘEDÍ V MŠ. Od té doby již proběhly 4. 
ekoschůzky, na kterých jsme společně vypracovali analýzu 
našeho prostředí v MŠ, začali jsme vypracovávat plán, jak 
bychom mohli společně s dětmi prostředí v naší školičce 
ještě trochu vylepšit a také vyhodnocujeme, jakých cílů se 
nám již podařilo nebo nepodařilo dosáhnout. Např. jsme 
zjistili, že na našich třídách máme málo květin, a tak děti 
měly za úkol donést z domu nějaké oddenky rostlinek, dát 
je ve školce zakořenit, posléze je 
zasadit a starat se o ně.  

Veškeré aktivity našeho ekotýmu můžete sledovat na 
webových stránkách naší školy www.mspaskov.cz, na 
obnovené ekonástěnce v přízemní chodbě naší školky a 
také v kronice naší ekoškolky, která visí u ekonástěnky. 

Děkujeme všem členům i nečlenům našeho ekotýmu, kteří 
se do ekologických aktivit na naší škole zapojují a tím nám 
pomáhají chránit životní prostředí. 

Za třídu Rákosníček p. uč. Radka Mynářová 
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Co jsme pořídili do mateřské školy 

Rok 2019 začal u nás v mateřské škole zvelebováním prostředí pro naše 
nejmenší. Některý nábytek a materiál už vzal za své a měl odslouženo. Proto jsme si 
naplánovali hned v lednu i pro období jarních prázdnin v únoru práce na opravách a 
rekonstrukcích interiéru. Ve třídě Cipísek byla pořízena krásná barevná lamino 
kuchyňka do přípravny jelikož původní plechová již měla za téměř 35 let odslouženo. 
Také koberce v některých třídách sloužící již téměř 20 let byly vyměněny za nové. Děti 
ze třídy Křemílek, Krteček i Rákosníček se nyní mohou radovat z příjemných nových 
podlahových krytin. Ve třídě batolat - Cipísek, kde se vzdělávají děti 2-3 let byly 
pořízeny do koupelničky a na toalety bezpečnostní kryty na radiátory, prostory byly 
vybaveny novými koupelnovými skříňkami, skříňkou na směsný ventil vody, novým 
závěsným systémem na ručníčky a na wc byly vyměněny dělící paravánky mezi 
toaletami. Stěny byly vyzdobeny a doplněny dekoračními dřevěnými obrázky na téma 
LES. Celé sociální zařízení tak esteticky koresponduje s lesní třídou, kterou jsme 
nechali rekonstruovat před třemi lety. 

Děkuji všem zaměstnancům mateřské školy, že jsme to o jarních prázdninách tak 
skvěle zvládli. 

Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka  
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MultiBoard EDU 

V listopadu minulého roku jsme zakoupili mobilní interaktivní displej multiBoard 
EDU. I když jsme věděli, že tento displej chceme a věděli jsme, že bude pro nás 
přínosem, nedokázali jsme si sami představit, jak velký to bude pomocník. 

Že si nedokážete představit k čemu to je a jak to vypadá? Zjednodušeně řečeno 
140/165?cm velký tablet na elegantním mobilním stojanu. Stačí ho pouze zapojit do 
zásuvky a ihned můžete začít pracovat. Nepotřebujete notebook, projektor ani žádné 
další problematické kabely a redukce. Díky jeho mobilitě ho můžeme snadno používat 
ve více třídách nebo na libovolném místě v rámci jedné třídy. Pokud potřebujeme 
využít prostor pro jiné aktivity, snadno ho přemístíme tam, kde nám nebude překážet. 
Na displeji mohou pracovat děti prstíkem anebo popisovačem, který je k tomu určený. 
Nemusí pracovat jen jedno dítě, ale i skupinka dětí najednou. Tato výuka je nejen 
přehledná díky velikosti přenosu, ale pro děti i jednodušší. Avšak i přesto, že je tento 
displej mobilní a my ho budeme přesouvat mezi třídami Rákosníček a Cipísek, může 
někoho napadnout, zda se tento displej sám nemůže posunout a zranit některé z dětí. 
I na to výrobci mysleli a všechna čtyři pojezdová kolečka opatřili vlastní mechanickou 
brzdu zajišťující spolehlivou fixaci na zvoleném místě. Opravdu výrobcem mysleli na 
to, že tato pomůcka není jen pro dospělé, ale hlavně má pomáhat dětem. 

Díky finančním darům firmy Beacon Electric s.r.o. (120 000,- kč),  firmy Rundt   (6 000,- 
kč), p. Marková (2 000,- kč ) a p. Skaško (1 000,- kč)  jsme tuto pomůcku mohli zakoupit 
již pro zmíněné třídy a uspořádali jsme nejen pro naše p. učitelky dne 12.11.2018 
seminář, ale pozvali jsme pedagogy z jiných školek a všichni jsme se seznámili a 
naučili pracovat s touto skvělou pomůckou.                    Všem ještě jednou děkujeme 
za finanční dary. 

    Bc. Chovančíková Renáta 
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Projekt CKP 

Cílem projektu CKP (Centrum kolegiální podpory) je zkvalitnit vzdělávání dětí                     
s ohledem na jejich individuální potřeby prostřednictvím vytvoření optimálních 
podmínek pro vzájemné učení a rozvíjení kompetencí pedagogů pro poskytování 
kolegiální podpory v MŠ. Aktivity projektu jsou realizovány v 11 krajích České 
republiky.  

Hlavním cílem tohoto projektu je posílit individualizované vzdělávání v mateřských 
školách a dále pokračuje na 1. stupni základní školy.  Jedná se zejména o vzájemné 
učení a předávání konkrétních zkušeností, poznatků pedagogů MŠ v tzv. „Centrech 
kolegiální podpory“ (CKP). Naše mateřská škola je zapojena jako partner do projektu 
Učíme se spolu a Centrem kolegiální podpory se stala k 1.5. 2018. Tento projekt v ČR 
realizuje společnost Step by Step ČR, o.p.s. 

Posláním CKP je nabízet své zkušenosti při vytváření prostředí respektujícího 
individuální potřeby a zájmy každého dítěte, sdílet a šířit příklady dobré praxe. 
Podněcovat a vést diskuse na toto téma a reflektovat vzdělávací činnost v regionu 
z pohledu standardů pedagogické práce zaměřených na individualizované vzdělávání. 

Bc. Ludmila Reclíková 
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Projekt CESTA – vzdělávání pedagogů v Mateřské škole Paskov 

 

 

V roce 2017 se učitelky z Mateřské školy Paskov spolu s paní ředitelkou zařadily do čtyřletého 
projektu Cesta (2017-2020) s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569, který  je 
spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj kompetencí pedagogů v 
mateřských a základních školách pro přijímání a poskytování kolegiální podpory v regionu 
Moravskoslezského kraje. Rozvoj kolegiální podpory přinese zkvalitnění vzdělávání 
zaměřeného na úspěch každého dítěte a žáka. Každý zapojený pedagog absolvuje pod 
vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních 
dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či 
vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního 
mentoringu a lektorské činnosti. Učitelky si vybíraly z několika klíčových aktivit (KA). Paní 
učitelka Bc. Taťána Řehová si zvolila cestu KA 2 zaměřenou na polytechnickou gramotnost, 
paní učitelka Zdeňka Mičlová si vybrala také cestu KA 2, ale zaměřila se na  matematickou 
gramotnost, paní učitelka Bc. Lucie Kreclová  je také zařazena do cesty KA 2 s cílem získání 
kompetencí k čtenářské gramotnosti spolu s paní učitelkou Alena Horklovou. Paní ředitelka 
Mgr. Jarmila Petrošová se zařadila do vzdělávacích aktivit pro vedoucí pracovníky a inspiraci 
ke zkvalitnění vzdělávání pro naši mateřskou školu si přiveze z týdenní stáže v zahraničních 
mateřských školách – v Belgii, kterou bude absolvovat na přelomu března a dubna 2019 s 
dalšími devíti ředitelkami z okolním mateřských škol. Závěr tohoto projektu je v roce 2020 a je 
ukončen vzájemnými návštěvami na spolupracujících mateřských šklách, které jsou také 
zapojeny do projektu Cesta a následná implementace získaných vědomostí do praxe. 

 

Za třídu Křemílek Bc. Lucie Kreclová 
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Specializační studium koordinátora EVVO 

V letošním školním roce absolvuje naše paní učitelka Radka Mynářová specializační 
studium koordinátora EVVO (environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty), které 
ukončí v měsíci srpnu závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Po 
absolvován studia bude způsobilá jako koordinátor EVVO: 

• porozumět cílům, obsahu a integraci EVVO do vzdělávání v pojetí kurikulární 
reformy, 

• orientovat se v závazných dokumentech zabývajících se EVVO, 
• orientovat se v základní problematice ochrany přírody, krajiny a životního 

prostředí, 
• pochopit princip vyváženosti pilířů (ekonomického, sociálního a ekologického) 

udržitelného rozvoje, 
• orientovat se v globálních ekologických problémech současného světa, 
• začlenit EVVO do školních vzdělávacích programů (ŠVP),  
• vytvořit a následně realizovat školní program EVVO 
• využívat metody aktivního učení žáka při poznávání a zapojování se do péče 

o životní prostředí příslušné obce nebo města, 
• projevovat ekologicky odpovědné postoje a návyky a umět argumentovat v 

jejich prospěch. 

 

Toto studium je hrazené z projektu: „Děti z kouzelné zahradu u Zámku“. 
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009182 

Za třídu Rákosníček p. uč. Radka Mynářová 
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Přednáška s PhDr. J. Svobodou 

7.11.2018  jsme byli pozváni  mateřskou školou Řepiště na  přednášku         
PhDr. J. Svobody do Společenského  domu  U  Máně. Zde p. Svoboda  přednášel na 
téma vliv pc  na malé děti, vhodné a nevhodné sporty pro děti, rodiče versus učitelky, 
agresivita, násilí...víceméně, jak nevychovávat dítě. 
Přednáškou chtěl  upozornit rodiče na velká nebezpečí současnosti a ukázat  jim, jak 
se jim vyhnout, jak je snížit nebo úplně eliminovat tím, že se nebudou dopouštět 
některých  chyb při výchově, případně výuce svých  ratolestí. 

PhDr. JAN SVOBODA je poradenský psycholog, psychoterapeut, diagnostik a 
vysokoškolský pedagog, který patří k našim předním a uznávaným odborníkům ve 
svém oboru. Působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut v rodinných 
poradnách a v současnosti přednáší na Ostravské univerzitě. Publikuje v odborných i 
populárních časopisech, je stálým hostem Dobrého rána v České televizi.  
Přednáší po celé ČR a jeho přednášky a semináře se setkávají s mimořádnou 
odezvou. Napsal několik knih, které jsou oblíbené mezi učiteli i širokou veřejností. Ve 
svých publikacích dokáže odborně, ale přitom srozumitelně pojmenovat a vysvětlit 
podstatu vztahů, jevů a věcí. K jeho nejlepším knihám patří „Praxe učitelů v prevenci 
sociálně patologických jevů“ (Univerzita Ostrava), „Co mám dělat, když…“ (Mladá 
fronta 1995), „Sebepoznávání krokem a chůzí“ (Votobia 2000), Modelkou v padesáti 
(Portál 2005) nebo Adrese a agresivita, v předškolním a mladším školním roku (Portál 
2014). 

                                                   Za třídu Rákosníček Bc Renáta Chovančíková 
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S „MISSIVOU“ je svět čistější… 

 Děti z naší MŠ již vědí, jak se zdravě stravovat, jak třídit odpady, šetřit vodou, 
potravinami a protože i my dospělí se snažíme o co nejmenší ekologický dopad na 
životní prostředí, rozhodli jsme se vyzkoušet nové ekologické čistící prostředky 
společnosti MISSIVA.         Tyto produkty každodenní spotřeby jsou šetrné k přírodě, 
přátelské k lidskému zdraví a slouží k udržování čistoty lidských obydlí.  
 Již první zkušenosti s těmito českými výrobky za příznivou cenu nás 
přesvědčily, že stojí za to je používat a přispět tak dalším krůčkem k ochraně naší 
planety země. 
 

Za tým provozních zaměstnanců Gabriela Klimšová školnice. 
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Vánoce v listopadu 

 V předvánočním svátečním čase plném příprav, shánění dárků a hlavně 
uklízení jsme si s kolegyněmi našly chvilku a zašly jsme posedět do nově 
rekonstruované restaurace U Máně v Řepišti. 

 Sešlo se nás tam opravdu hodně, neboť mezi nás přišly i naše milé bývalé 
kolegyňky, které si již užívají důchodový věk. Bavily jsme se nejen vzpomínkami na 
uplynulé roky, ale i obdarováním všech přítomných malým dárečkem, který jsme 
zakoupily a losováním si pak vytáhly „překvapení“. 

 Hezkým a svátečním okamžikem se stalo vyhodnocení nejlepších dvou našich 
kolegyň Bc. Reclíkové Ludmily a Golkové Lucie za skvělý přístup k dětem a 
svědomitou práci kolem nich. 

 Přejeme jim hodně elánu a síly po celý rok. 

Jana Šafnerová – vedoucí ŠJ 
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Sv. Mikuláš v mateřské škole 

 

Tradičně 5. prosince 2018 se do mateřské školy vydal Mikuláš s andělem 
a čerty. Již několik dní před příchodem této trojice byly děti v rozechvělém očekávání. 
Děti se již od rána těšily, někteří se trochu bály, ale radost z jejich příchodu byla o to  
větší. Ty, které mohly Mikuláši, čertu a anděli zarecitovaly, zazpívaly. A jak to bývá, 
nepřišel s prázdnou. Anděl je podaroval něčím dobrým a nenechal čerty, aby je 
obdarovali s nadílkou obsahující uhlí a brambory. 

                                                                     Za třídu Krteček p. uč. Sabina Šebestová  
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Vánoční koncert Základní umělecké školy v Paskově 

V krásném adventním čase, kdy se všichni těšíme na příchod Vánoc jsme s dětmi 
předškolních  tříd naší mateřské školy  navštívili Vánoční koncert Základní umělecké 
školy v kině.  Naše očekávání bylo naplněno, protože na nás čekal krásný hudební 
zážitek. Děti a pedagogové si připravili pásmo hudebních skladeb a písní, které 
přednesli s velkým nasazením.  K přednesu se přidal i smyslový zážitek z vtipných 
kloboučků a vhodných doplňků, které nám navodily správnou  vánoční náladu. Přidali 
se i malí zpěváčci  z  přípravné třídy a  zazpívali spolu s ostatními vánoční koledy.  
Na závěr vystoupil velký hudební orchestr složený z žáků a pedagogů, který nám 
připravil úžasný hudební zážitek. Koncert se nám moc líbil a byli jsme nadšeni! Velké 
poděkování náleží především všem pedagogům Základní umělecké školy v Paskově 
a Vratimově, zejména paní ředitelce Zlatce Havránkové. 

Za Mateřskou školu p. uč. Alena Horklová 
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Vánoční zvonkování 

  20. prosince 2018 se většina dětí s rodiči zapojili do večerního „Vánočního 
zvonkování“  v MŠ. Shlédli vystoupení žáků ZUŠ podvedením paní učitelky Z. 
Havránkové a paní učitelek   předškolních dětí ze třídy Ferda Mravenec p. uč. I. 
Ševčíkové, p uč. Zdenky Mičlové a p. L. Golkové. Společně se zaposlouchali do tón 
vánočních písní,  zazpívali si koledy a zatančily tanec. Pan starosta P. Baďura popřál 
spolu s paní zástupkyní MŠ všem přítomným krásné Vánoční svátky, pohodu a na 
závěr všechny třídy z MŠ vypustili lampióny štěstí s přáními dětí. Vánoční atmosféru 
podtrhla vůně dětského a dospěláckého punče, kterou zajistila slečna Veronika 
z Janetta Drink. 

                                                                             
Za třídu Krteček  Bc. Taťána 
Řehová  

 

Zima, zima, zima všude je.. 

Písnička Zima od Hanky 
Zagorové oslovila i tuto generaci a 
děti ze třídy Ferda s nadšením 
nacvičovaly taneček, který jim šel 
ze srdíčka už proto, že se blížily 
nejkrásnější svátky v roce – 
Vánoce. 
Jako každý rok jsme s krátkým 
programem vánočních koled, 
říkadel a tanečků vystoupili na 

tradičním „Rozsvěcení vánočního stromečku“ na náměstí. 
Děti byly kouzelné a program se moc líbil. Po nás vystoupily děti ze ZŠ Paskov. 
Slavnostní projev měl pan starosta Baďura, který všem popřál krásné vánoční svátky. 

Tradičně se na náměstí konal vánoční jarmark se spoustou lákadel jak pro děti, tak i 
pro dospělé. Po náměstí se rovněž povozil Mikuláš, čert a anděl ve vyzdobeném 
kočáře. Zkrátka bylo na co se dívat a účast byla veliká. 

Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a potleskem podpořili učinkující děti, pro které 
je toto období měsícem velkého očekávání a těšení. 

Za třídu Ferda Mravenec p. uč. Ivana Ševčíková 
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Noví kamarádi 

             Byl tady 19. prosinec a my jsme ve třídě Krteček s velkým očekáváním čekali 
na Ježíška. Co nám asi nadělí a budou vůbec dárečky?  Po deváté hodině jsme 
zaslechli tiché zvonění – co to může být? A opravdu v herně pod stromečkem se 
objevily dárky, to bylo radosti…. Konečně si je můžeme rozbalit, prohlédnout, hrát si 
s nimi. Ale co to, tady v rohu třídy něco pokřikuje….. co to asi je?  Po sundání 
prostěradla už to  víme- jsou to papoušci. Dva krásní noví kamarádi z rodu Agapornis. 
Terezka je dobře zná, má je doma a stará se o ně. Dobře ví, co potřebují. Hned příští 
den jim donese něco dobrého. Děti nadšeně nové kamarády ukazují ještě týž den 
rodičům. V dalších dnech vymýšlejí jména – zvítězilo pojmenování Viki a Tiki. Věříme, 
že se jim bude u nás líbit a uděláme vše pro to, aby byli našimi dobrými kamarády. 

                                                                                   Za třídu Krteček  Bc. T. Řehovvá 
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Už jsem skoro čtenář  

Děti nejen ze třídy Ferda, ale i z ostatních tříd se vždy těší na besedy 
v knihovně. P. knihovnice Lenka Ježová s dětma skvěle pracuje, má promyšlená 
témata přiměřená věku dětí, vede je ke kooperaci, logickému myšlení, předčtenářské 
gramotnosti a hlavně lásce ke knihám. 

Besedy jsou velmi poutavé, pro děti akční – nenechají je „usnout“, děti při nich pracují 
s pomůckami, hrami, učí se navzájem si pomáhat. 

Témata beseda jako Tuze hladová housenka, Děti jako já – Antarktida, Arktida, 
Austrálie, Afrika, Asie i Amerika, Lucinka a její svět, Kvak a Žbluňk, Slůně Oli atd. 
přibližují dětem hravou a pro ně atraktivní formou poznávat „celý svět“ a jeho hodnoty. 
Za tyto krásné chvilky, kdy paní knihovnice Ježová se stává pedagogem a pedagogové 
posluchači, neboť děti jsou tak zabrány do hry, moc děkujeme. 

Za třídu Ferda Mravenec p. uč. Ivana Ševčíková. 

            

  Velké  poděkování za třídu KRTEČEK patří paní knihovnici Lence, která 
speciálně pro naši třídu připravila již dvě besedy k Třídnímu vzdělávacímu programu 
„Dobrodružné putování veverky Emilky a skřítka Medovníčka za uměním“.  Na 
dvou besedách se děti zábavnou formou seznamovaly s hudebním a výtvarným 
uměním, mohly využívat následně hry a pomůcky k těmto tématům. Zájem dětí hovořil 
za vše, ještě jednou moc děkujeme.   

                               Za třídu Krteček pedagogové: Řehová, Šebestová, Marynčáková. 
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Pátrání s Kvakem a Žbluňkem aneb v knihovně to žije 

Už se Vám někdy stalo, že jste hledali brýle a měli je na očích? Ano? Tak právě 
něco podobného prožívaly děti během jednoho pátečního výletu do knihovny. 
Nejednalo se však o brýle, ale o ztracený Kvakův knoflík.  Pěkně postaru si děti hrály 
s různými knoflíky celé dopoledne. Jaké jsou ty knoflíky úzké, tenké, hranaté, kulaté a 
kolik mají dírek, jak jsou krásně zlaté nebo mají tenký proužek na obvodu, to děti 
s upřímnou radostí zjišťovaly s p. knihovnicí, která jim povyprávěla příběh Kvaka a 
Žbluňka, dvou nerozlučných kamarádů. Ztracený knoflík se nakonec objevil. A kde? 
No právě v kapse jednoho z žabáků.  Poutavé příběhy dvou popletů si děti mohou 
poslechnout také na CD nebo si knihu zakoupit.                   

     Na památku si děti přinesly domů každý jeden knoflík, nebyl to však obyčejný 
knoflík, byl perníkový.  

     Celý rok děti navštěvovaly knihovnu a přeneseny do světa fantazie se setkávaly 
s pohádkami a příběhy z knih. Za takové prožitky jsme všichni z MŠ opravdu rádi a 
přejeme p. knihovnicím spoustu nadšených posluchačů a návštěvníků. My za Křemílky 
mnohokrát děkujeme a těšíme se na nová dobrodružství v roce 2019. 

                                                                              Za třídu Křemílek Bc.Svatava Děcká 

  

Karneval v Křemílku 

Zatímco se královna zima zhostila 
vlády svou ledovou sílou a krystalky ledu 
pokryly celé okolí, my v Křemílku jsme 
prožívali hotové vedro, jaké léto 
nepamatuje. Psal se 8. leden, čas 
karnevalu, kterého se všichni zhostili 
s takovým elánem jako nikdo. Zatímco se 
naše třída proměnila v barevný svět plný 
balónků a ze stropu se jako liány 
natahovaly pestré girlandy, děti se 
proměnily v princezny, krále, roboty, 
kuchaře, víly, mořské panny nebo třeba 
lesní dělníky, či zvířátka. Tomuto 
tajuplnému světu vládla tento rok kočka 
Lucka, která ve spojení s Míšou 
Růžičkovou z CD přehrávače, udávala 
tančícím rytmus.  Všechny masky se také 
představily, a jak už to při tanci bývá, 
vyhládlo nám a my se u pestré tabule plné 

dobrot a ovoce posilnili. Jak se nám to líbilo, můžete shlédnout na fotografii. Pro ty, co 
to letos nestihli, nebuďte smutní, čeká nás ještě Masopust. 

                                                               18           Za třídu Křemílek Bc.Svatava Děcká 



 

Městská policie u nás v MŠ 

V pondělí 22. 1. si s dětmi přišly popovídat dvě paní policistky z městské policie 
F-M. Děti je nadšeně, i když s respektem k uniformám, přivítaly a snažily se správně 
odpovídat na jejich otázky, které se týkaly jak bezpečného chování v provozu na 
cestách, tak i na dětských hřištích. 

S pomocí obrázků (smějící a mračící se Panda) si s dětmi popovídaly a upozornily je 
na nebezpečné situace, které mohou děti ohrozit na zdraví a třeba i na životě. Děti 
podle obrázku hádaly, co je dobře, co je špatně. 

Paní policistky si děti vyzkoušely, zda znají telefonní čísla na policii, hasiče a 
záchranku – 150, 155, 158 a rovněž so je 112 – integrovaný obvod. 

Děti dostaly poučné omalovánky „Kreslíme s Pandou“, které si mohly vzít domů. 
Děkujeme za hezkou a poučnou besedu. 

Za třídu Ferda Mravenec p. uč. Ivana Ševčíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



Lyžařký kurs 

Letos již po několikáté jsme s dětmi jeli 14.ledna na lyžařský kurs, který 
pořádala společnost Japa sport v Malenovicích. V letošním roce se přihlásilo 22 dětí 
všech věkových kategorií, takže děti od 3 do 7 let. Někteří jeli poprvé, pro některé to 
bylo už po druhé nebo po třetí. Oproti loňskému roku, kdy jsme museli změnit termín, 
protože nebyl sníh tak letos nám  počasí přálo a v Malenovicích nás přivítalo azurové 
nebe, kopce sněhu a krásné sluníčko. Po počáteční rozcvičce  se dětem nazuly lyže a 
byly rozděleny do různých skupinek, dle jejich schopností a možností a po krátkém 
rozkoukávání se jsme šli na mírný svah, kde děti pro které byly lyže úplnou premiérou 
se učily s lyžemi pohybovat. Ostatní, zdatnější lyžaři nebo ti, kteří s námi byli už loni 
šli rovnou na lanovku a jezdili se svým instruktorem na velké sjezdovce. Po hodině na 
svahu na nás čekalo občerstvení v podobě svačinky z mateřské školy a čaj. Děti měly 
většinou i nějakou tu dobrůtku od maminek takže vydatně posvačily a šlo se zase do 
„práce“. V takovém duchu a za tak příjemného počasí jsme prožili nádherný celý týden 
na horách, který byl ukončený závody, kde děti za mohutného povzbuzování rodičů i 
dětí ukázali co se za týden na lyžích naučili. Pro děti náročný týden skončil a zůstalo 
spousta vzpomínek, pro nás učitelky, které měly děti na starost s radostí z toho, jak 
byly děti šikovné, statečné a dovezly jsme je všechny „celé“. Velký dík patří i 
instruktorům z lyžařské školy, kteří se dětem  věnovali s  velkou trpělivostí s ne vždy 
dobře naladěnými dětmi. Teď už nám zbývá jenom těšit se na příští rok, kdy určitě 
zase rádi umožníme malým lyžařům užít si týden na horách.  

Za třídu Křemílek Bc. Lucie Kreclová 
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Plavecký kurz v Brušperku 

Zima je téměř u konce a v naší školičce nastal čas každoročního plaveckého 
kurzu konaného na bazéně v Brušperku. Dne 13. 2. 2019 jsme zahájili kurz s 35 dětmi 
převážně předškolního věku, a celkem budeme absolvovat 7 prodloužených lekcí, 
které ukončíme 3. 4. 2019. Během těchto lekcí se děti formou hry seznámí s vodou a 
naučí se základní plaveckým dovednostem ve vodě. Ale na děti nečeká jen plavání 
v klasickém bazénu, ale také hry v dětském brouzdališti, relaxace ve whirpool bazénu 
či tobogán.  

Za třídu Rákosníček p. uč. Radka Mynářová 
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Mistrovství školek Slezské brány 2019 

 
 17.1.2019 se naše Mateřská škola zúčastnila Mistrovství školek Slezské brány 
2019 v Raškovicích. Celkem soutěžilo 9 mateřských škol z Paskova, Václavovic, 
Řepišť, Žabně, Sviadnova, Raškovic, Višní Lhoty, Šenova a Nošovic. Za náš tým 
soutěžily děti: Nela Gurecká, Tereza Stachová, Eliška Stachová, Emma Janovská, 
Josef Krejčí, Markéta Žídková, Johana Flamová, Vojtěch Hrubý, Adam Bůžek a 
Mikuláš Čubok. 
 Děti si s plným nasazením vyzkoušely 17 sportovních disciplín jako je slalom 
mezi kužely, štafetu, trakaře, chůze na chůdách, hod na cíl, přeskoky přes lavičku, 
vytrvalostní běh, poskoky snožmo s míčem i chůzi po kladině, … Jelikož se nejednalo 
o individuální výkony, ale o výsledky celého týmu, děti si společným povzbuzováním 
upevnily vzájemné společenské vazby. Po náročném sportovním vyžití čekalo na děti 
občerstvení – párek v rohlíku, pitíčko a tyčinka. 
 Po krátké přestávce následovalo vyhodnocení výsledků. Bylo velkým 
překvapením, že se náš tým umístil na krásném třetím místě. Děti si odvážely nejen 
krásné medaile, pohár za třetí místo, ale hlavně mnoho krásných společných zážitků. 
Tímto děkujeme organizátorům akce za skvělou přípravu a těšíme se na další ročník. 
 

        Za třídu Ferda Mravenec p. uč.  Zdeňka Mičlová  
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Dětský svět Techniky 

 „Jsem kouzelná babička a ukážu vám, jak umím kouzlit“. Těmito slovy přivítala 
paní ve Světě Techniky děti z naší MŠ a opravdu předvedla dětem kouzla, jaká ještě 
neviděly. Výukový program Chemické pokusy v MŠ jsme mohli absolvovat zcela 
zdarma v rámci grantu města Ostravy. Byl pro děti vstupenkou do světa divů, které se 
v chemii dějí. Pokusy, které nám „kouzelná babička“ předvedla třeba s obyčejným 
práškem do pečiva, jedlou sodou, sklenicemi, nafukovacími balonky, barvičkami, 
bublifukem otevřely dětem cestu k fantazii a poznávání, jak lze vytvořit třeba sopku, 
suchý led, … Děti téměř bez dechu sledovaly vše, co se dělo a rovněž se mohly těchto 
zajímavých „divů“ účastnit a vše si vyzkoušet. Nakonec si také mohly vybrat malý 
dáreček – nafukovací balónek. 

 Program se Světě Techniky byl velmi pestrý. Děti si mohly v hracím pavilónu 
vyzkoušet profese jako je zedník, jeřábník, lékař, prodavač, muzikant, mohly projevit 
svoji odvahu ve Strašidelném koutku – pohádkovém lese, vyzkoušely si pokusy 
s vodou ve vodním světě a další atraktivní a naučné činnosti. 

 Moc tímto organizátorům a pracovníkům Světa Techniky děkujeme a už teď se 
těšíme, co za překvapení nám připraví pro příští školní rok.  

Za třídu Ferda Mravenec p. uč. Zdeňka Mičlová 
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Návštěva prvňáčků v mateřské škole 

Ve čtvrtek 31. 1. byly děti 1. tříd pozvané na návštěvu do mateřské školy do 
oddělení Ferdy Mravence. Už od rána byli prvňáčci nedočkaví, protože měli v tento 
den dostat své první vysvědčení, ale na setkání se svými učitelkami z mateřské školy 
a mladšími kamarády se moc těšili. Po nadšeném přivítání se malí žáčci usadili na 
koberci v herně a pozorně sledovali krátký program, který si děti ze školky připravily. 
Tanečky vystřídaly písničky, které si i malí školáci zanotovali. Pak nastala chvíle, kdy 
si spolu mohli školáci i předškoláci pohrát. Paní učitelky ze školky se zajímaly o 
prospěch svých loňských předškoláků a také jsme všichni společně prodiskutovali 
přípravu dětí k zápisu do 1. tříd, který se koná v dubnu. Nakonec se „školní a školkové“ 
děti vzájemně odměnily malou sladkostí a bylo načase vrátit se do školy. Nutno říct, 
že některým prvňáčkům se velmi nechtělo!  

                                                                                                   Mgr. Kamila Vernerová 
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Co nás v brzké době čeká? 

 

 Beseda pro rodiče na téma „školní připravenost“ s Mgr. Ivou Bínovou 

 Exkurze záchranné stanice v Bartošovicích 

 Den otevřených dveří v mateřské škole 

 Projekt MŠ Paskov „Zachraň život“ veřejná sbírka pro zvířata z útulku 

 Zápis do základní školy 

 Zápis do mateřské školy 

 Zahradní slavnost s pasováním na školáka 

 Škola v přírodě 

 Inline bruslení v mateřské škole 

 Adaptační pátky 

 A mnoho dalších akcí … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

Obsah: 

Naše nové logo                                                                                       2 

Mateřská škola Paskov obhájila titul EKOŠKOLA                               3 

Zprávičky z naší EKOškoličky                                                               4 

Co jsme pořídili do mateřské školy                                                      5 

MultiBoard EDU                                                                                      6 

Projekt CKP                                                                                             7 

Projekt CESTA – vzdělávání pedagogů v Mateřské škole Paskov     8 

Specializační studium koordinátora EVVO                                          9 

Přednáška s PhDr. J. Svobodou                                                          10 

S „MISSIVOU“ je svět čistější…                                                           11  

Vánoce v listopadu                                                                               12 

Sv. Mikuláš v mateřské škole                                                              13 

Vánoční koncert Základní umělecké školy v Paskově                      14 

Vánoční zvonkování                                                                             15    
Zima, zima, zima všude je……..                                                           15 

Noví kamarádi                                                                                        16  

Už jsem skoro čtenář                                                                         17 

Pátrání s Kvakem a Žbluňkem aneb v knihovně to žije                     18    

Karneval v Křemílku                                                                              18 

Městská policie u nás v MŠ                                                                  19 

Lyžařký kurs                                                                                          20 

Plavecký kurz v Brušperku                                                                  21 

Mistrovství školek Slezské brány 2019                                               22 

Dětský svět Techniky                                                                            23 

Návštěva prvňáčků v mateřské škole                                                 24 

 

 

                                                                  27 



 

 

        Šéfredaktor časopisu:  Ivana Ševčíková 

Editor:  Zdeňka Mičlová 

 

Příspěvky do časopisu:  

Mgr. Jarmila Petrošová 

Radka Mynářová 

Bc. Renáta Chovančíková  

Bc. Ludmila Reclíková 

Bc. Lucie Kreclová 

Gabriela Klimšová 

Jana Šafnerová 

Sabina Šebestová 

Alena Horklová 

Bc. Taťána Řehová 

Ivana Ševčíková 

Bc.Svatava Děcká 

Zdeňka Mičlová 

Mgr. Kamila Vernerová 

 

 

 

 

 

 

 

27 


