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Padá listí, zlaté rudé, 

je ho plná zahrada. 
A co potom padat bude, 

až to listí opadá? 
 

Potom bude padat sníh, 
co ho bude na větvích. 

Co ho bude všude, všude, 
jen to slunko bude rudé! 

 
 
 
 

 

 

 

František Hrubín 
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                 Vážení čtenáři. 

Vítejte na stránkách časopisu Mateřské školy, prvního čísla  tohoto 
školního roku. 

Dovolte mi představit náš tým v tomto školním roce 
2016/2017: 

Ve třídě CIPÍSEK, kde se vzdělávají děti 1-3 let pracují: 

     Mgr. Michela Dvořáková, pedagog     Bc. Lucie Kreclová, speciální pedagog 

 

            Dana 

          Sadová, 

           chůva,  

    zdravotní sestra 
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Ve třídě RÁKOSNÍČEK, kde se vzdělávají děti 2-4 let pracují 

    Jarmila Forgačová, pedagog,                       Bc. Renáta Chovančíková, 
            zástupce ředitele                                      speciální pedagog 

       

        

 

 

 

 

 

 

Bc. Kristina 
Skopalová, 

asistent 
pedagoga 
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Ve třídě KRTEČEK, kde se vzdělávají děti 3-5 let pracují 

Bc. Taťána Řehová, pedagog                Svatava Děcká, pedagog 

        
     
   

Kristýna Fluksová  

Asistent pedagoga 

Kristýna Fluksová, 

asistent pedagoga 
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Ve třídě KŘEMÍLEK, kde se vzdělávají děti 3-5 let pracují 

         Ing. Olga Golasová, pedagog               Bc. et Bc. Barbora Kocianová, 
                                                                                        pedagog 

       
 
  

Libuše Klimundová, 

školní asistent 
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Ve třídě MAKOVÁ PANENKA, kde se vzdělávají děti 5-7 let 
pracují 

           
Alena Horklová, pedagog                 

        
  

Radka Mynářová, 

asistent pedagoga 
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Ve třídě FERDA MRAVENEC, kde se vzdělávají děti od 5 do 7 let 
pracují 

             
   Ivana Ševčíková, pedagog                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zdeňka Mičlová, pedagog 
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PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

 
     Gabriela Klimšová, školnice                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniela Konečná, uklízečka   Kateřina Cymorková, uklízečka 
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O stravu našich dětí se starají paní KUCHAŘKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Alena Nevludová, kuchařka                 Naďa Janošcová, kuchařka 

    Jana Šafnerová, vedoucí šk. jídelny 
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 Mateřskou školu řídí paní ředitelka Mgr. Jarmila Petrošová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První měsíce „nového“ školního roku jsou za námi a my 
bychom Vás rádi informovali o změnách v naší mateřské 

škole a o akcích, kterých jsme se s dětmi zúčastnili. 

Ale vezměme to od začátku – jak se „naše“ děti těšily po 
prázdninách do školičky? 
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A jak se do školky těšily děti? 

 
   Na co jsem se těšil/a   Na co jsem se netěšil/a 
 
  Jeník  Těšil jsem se na veverku.   Na nic, těším se na všechno. 

  Eliška  Těšila jsem se na kamarády.    Jak spinkám, chci chodit po o.  

  Mikoláš  Těšil jsem se na Kryštofa.   Na koprovku. 

  Hanička Těšila jsem se na to, až vás uvidím.   Na křik od dětí.  

  Míša  Až si můžu hrát, líbí se mi hračky.  Netěším se na spinkání. 

  Kristýnka Těšila jsem se na Adélku.   Netěším se, když děti křičí. 

  Kryštof Na Mikoláše M.     Na déšť. 

  Adélka  Těšila jsem se na Sofču.   Netěším se až bude padat listí. 

  Kubík   Na Mikuláše Kvardu.     Netěším se, když tady někdo běhá. 

  Julinka E.  Na ty holky… na Terezku.   Když  kluci neposlouchají.  

  Stellinka  Na kamarády.     Že  je tu někdy  křik. 

  Eliáš   Na Míšu a na Pepíka a na Julču.  Na spinkání. 

  Beátka  Ještě nevím.      Že jsem bez tatínka. 

  Magda  Na tebe.      Na spinkání, ráda chodím po o. 

  Pepík   Na Eliáše, Míšu a Julču.  Netěšil jsem se to, jak Janík shodil kostky. 

  Terezka  Těšila jsem se na to, abych   Na ven. 

 mohla někomu říct, že taťka pro mě přijde.    

  Klaudie  Do školky.       Když děti křičí tak to nerada poslouchám. 

  Sofie  Na Adélku.      Nevím. 

  Klárka Až tu budou kamarádi. 

  Matěj  Na sejra a na Julinku. 

  Julinka K. Těšila jsem se na to,    Nerada, když se kluci bijou.  

  jak se seznámím s kamarádkama. 

         Děti ze třídy Křemílek 
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            Změny a novinky v MŠ 
 
     Projektová třída Batolata 

V letošním školním roce jsme v naší mateřské škole otevřeli novou třídu 
„batolata“. Je to třída, která se přetvořila  z původní třídy, ale bylo nahrazeno 

všechno původní zařízení .Vzhledem k tomu, že se jedná o třídu pro naše 
nejmenší děti ve věkové kategorii od 1 do 3 let, celá třída a její zařízení je 

přizpůsobená takhle malým dětem. 

 

Třída se změnila vskutku od základu, jak se říká od podlahy. Tyto podlahy, 
kterými se nahradilo původní linoleum byly v herně a třídě jednou z největších 
investic z celkové částky cca 640 000. Dále byla celá herna zařízena nábytkem 

od firmy Lokki, která vyrábí dřevěný nábytek a všechny prvky jsou vskutku 
nádherné. Ať již hrací prvky jako  prolézací domeček nebo dekorativní prvky, vše  
bylo uzpůsobeno tak, aby herna působila útulně a sladěně. Velkou investicí byly i 

dřevěné chrániče topení. Všechny původní hračky byly rozděleny na ostatní třídy, 
kde jsou již větší děti a herna byla zařízena kostkami a hračkami , které 

odpovídají této věkové kategorii. Co v této třídě budete hledat marně jsou krmící 
židle a přebalovací pulty. I když je tato třída pro velice malé děti, stále se jedná 
o třídu v běžné mateřské škole, takže zde děti ani nepřebalujeme ani nekrmíme, 

ale jsme jim s pomocí chůvy k dispozici ve všech jejich potřebách. 

         P. uč. Bc. Lucie Kreclová 
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PROJEKT EKOŠKOLA 
 

„Zelená vlajka“ 

Jistě víte, že v letošním školním roce společně usilujeme v naší 
mateřské škole o získání mezinárodního titulu Ekoškola. 

V září jsme se rodiči, kteří měli zájem, sestavili Ekotým, ten má 
za úkol zjistit, jak na tom naše MŠ je, s ochranou přírody a životního 
prostředí. V Ekotýmu jsou nejen učitelky, zaměstnanci a rodiče, ale i 

nejdůležitější členové, naše děti. 

Děti, aktivně společně s učitelkami chodily po třídách a 
zjišťovaly, jak to v jednotlivých odděleních vypadá např. s tříděním 

odpadů. Dětskému Ekotýmu neušla ani školková kuchyně, paní 
kuchařky byly podrobeny výslechu, po kterém děti zjistily, kam 

cestují zbytky z kuchyně a z jejich nedojedených talířků. Po zjištění  
eko situace ve třídách i v kuchyni, Ekotým čeká plánovací činnost, 

např. jak předcházet odpadům a to nejen ve třídách, ale i v kuchyni. 
Držte nám palce!!! 

        P. uč. Ing. Olga Golasová 
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Enviromentální vydělávání, výchova a osvěta 

V MŠ pracujeme v centrech aktivit, které jsou rozmístěné ve třídě. 
Všechny tyto centra bychom chtěli přesunout ven a myslíme si, že i dětem 

by se to mohlo líbit. 

Pojďte ven: Téma - Hlína 

Centra aktivit: 

1. Objevy, pokusy: Děti objevují hmatem a čichem, že každá hlína 
(zahradnický substrát, písek atd.) je jiná.  

 

 

 

 
2. Knihy, písmo: Hlínou se dá i psát.  

 

 
 
 

3. Dílna: Z hlíny se dá stavět.  
 
 
 
 
4. Ateliér: Hlínou se dá modelovat.  

 
 
 
 
V přírodě se dá najít spousta možností, jak rozvíjet děti, A 
není třeba drahých pomůcek a hraček. Co si myslíte vy….? 

     
  P. uč. Ing. Olga Golasová 
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Kontejnery na papíry 

Protože začínáme v dětech probouzet zájem o ochranu životního 
prostředí a protože děti rády soutěží, přihlásili jsme naší MŠ do 

„Soutěže s panem Popelou“. Co to pro nás znamená? Ke školce nám 
byly přistaveny dva nové kontejnery na papír. Do těchto kontejnerů 

může každý z vás přinést nasbíraný papír. Za každý kilogram dostane 
MŠ domluvenou finanční částku, za kterou potom MŠ nakoupí např. 
nové pomůcky pro děti.  A to není všechno, pokud bude naše MŠ ve 
sběru nejlepší, může získat i věcný dar, či vyšší finanční odměnu. 
Takže pokud máte doma přebytečný, samozřejmě z obou stran 

popsaný papír, či přečtené noviny, prosím podpořte nás ve sbírání. 

Děkujeme ☺ 

P. uč. Ing. Olga Golasová 
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Interaktivní tabule 

ve třídě Maková Panenka 
 

Začátkem září 2016 proběhla ve třídě Maková panenka instalace 
interaktivní tabule SMARTBOARD. Tuto změnu ve třídě uvítaly 

kromě paní učitelek samozřejmě děti, které mají v dnešní době k 
informační technice velice blízko a na tabuli moc rády pracují. 

Ke vzdělávání dětí na tabuli využíváme především speciální programy 
z CD a internetu, promítání prezentací a obrázků k právě 

probíranému tématu, děti si mohou na tabuli kreslit, psát, vyplňovat 
pracovní listy, apod. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám na 
pořízení interaktivní tabule finančně přispěli ☺ 

         Třída Maková panenka 
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Kroužky v tomto školním roce 
 

Keramika 

Kroužek keramika probíhá každých 14dní, navštěvuje ji celkem 17dětí. 
Začátečníci se seznámí s technikou tvorby v keramice a děti pokračující se 

seznamují s novými technikami. 

Vede: Bc. Táňa Řehová a Ing. Šárka Šodková 

 

Flétnička  

Kroužek flétnička probíhá každý týden, navštěvuje ji 14 začátečníků a 7 
pokročilých. 

Začátečníci se seznamují  s flétničkou a notičkami – každá notička má svou 
barvu a jméno.  Pokročilí se seznamují s hraním i druhou rukou. 

Vede: Bc. Renáta Chovančíková. 

 
    Angličtina 
 

Kroužek angličtiny pro děti probíhá každý týden a je rozdělen na skupinu 
menších dětí a starších dětí. Celkem kroužek navštěvuje 28 dětí. 

Děti se učí základní fráze, barvy, počty do 10, zvířata, popis osoby, ale také 
jednoduché básničky a písničky. 

Vede: Mgr. Petra Klimundová. 
 
 
 
 

          
 

P. uč. Bc. Renáta Chovančíková 
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Krmítko pro veverku 

 
Velké poděkování patří tatínkovi Agátky Petrošové ze třídy Krteček, 
který vyrobil krásné krmítko pro veverky žijící na naší školní zahradě. 
Společně s dětmi jsme krmítko naplnili různými dobrotami a nyní se 
těšíme, až jej veverky na stromě najdou a budeme je moct v zimě 

pozorovat. 
          Kristýna Fluksová 
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Akce, které proběhly v tomto 

školním roce 
  

Modrý den ve třídě Krteček 

Dne 23. 9. jsme si s dětmi ze třídy Krteček uspořádali akci 
„Modrý den“. Děti i paní učitelky se oblékly do modrého oblečení, 
pomalovaly se modrou barvou a hrály si s nafouknutými modrými 

balónky. Děti byly z naší mini - akcičky nadšené, zvlášť z toho, že si 
balónky mohly odnést domů. 

         Kristýna Fluksová 
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Návštěva záchranné stanice Bartošovice u 

Nového Jičína 
 

14. října 2016 děti ze třídy KRTEČEK a KŘEMÍLEK spolu s p. 
učitelkami vyrazily na výlet do záchranné stanice Bartošovice u 
Nového Jičína. Počasí přálo a všichni se těšili na nové zážitky. 

 
Hlavní činností této stanice je pomoc poraněným jedincům žijících 

volně v naší Evropské fauně, osiřelým mláďatům a v rámci 
záchranných programů pomáhají některým kriticky, či silně 

ohroženým druhům (sova pálená, sýček obecný, orel skalní), od roku 
2006 se zapojili do záchrany a chovu ovcí plemene Valaška. Zabývají 

se také dalšími ochranářskými aktivitami, jako např. ochraně 
obojživelníků čí výsadbě stromů. Intenzivně se zabývají také 

ekologickou výchovou a osvětou. 
 

Děti se ve vnitřní části expozice seznámily s živočichy našich lesů, 
zvířaty, která žijí u vody a ve vodě. V části expozice s živými zvířaty 
shlédly více než 30 druhů živočichů, zejména ptáků. Velkou pozornost 
upoutal zraněný orel skalní, čápi či veverky. Do mateřské školy jsme 
dorazili kolem 12.00 hodiny plni nových dojmů. Věříme, že si návštěvu 

někdy zopakujeme. 
            P. uč. Bc. Taťána Řehová 
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Beseda s výživovou poradkyní 

v MŠ Paskov 
Jelikož víme, že skoro všechny maminky řeší stravu svých dětí, ale ne všechny 

znají a uplatňují správný způsob zdravé životosprávy, rozhodla se Mateřská škola 
Paskov uskutečnit besedu s profesionálním výživovým poradcem. 

Rady o tom co patří do dětského jídelníčku si 20. října. přišli vyslechnout nejen 
maminky, ale i někteří tatínkové. Dozvěděli jsme se, jak rozdělit stravu dětí 

během dne, co vyčteme z obalu aneb co je zdravé, a kterých látek se vyvarovat, 
co by nemělo v jídelníčku dítěte chybět, a jak některé produkty působí na 

správný vývoj našich dětí. 

Na konci besedy měli účastníci možnost zakoupit si výrobky z medu, či propolisu 
a to rovnou od včelaře. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I my jsme si vzali z přednášky inspiraci a v MŠ jsme omezili sladkosti na minimum 

– když mlsáme, tak zdravě ☺. 
 
               

    P. uč Mgr. Michaela Dvořáková 
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Pečení brambor 
Dne 24. 10. 2016 se v paskovské mateřské škole na školní zahradě 

konala akce „Společné pečení brambor“. Akce se účastnily především 
děti ze třídy Křemílek a Maková panenka, a to za doprovodu svých 

rodičů. 

Paní učitelky měly pro děti připravený program „Cesta za bramborou“. 
Během této cesty děti plnily úkoly: skákání v pytli, poznávání 

brambory podle čichu, hledání půlek brambor, které patřily k sobě, 
hledání brambor v písku. Za každý splněný úkol děti dostaly 

brambory, které si následně upekly v předem připraveném ohništi 
(popelu). Upečené brambory chutnaly nejen dětem, ale i rodičům a 

paním učitelkám. 

      Radka Mynářová 
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Den otevřených dveří 
1. listopad byl v tomto roce Dnem otevřených dveří v naší mateřské 

škole. Všechna oddělení byly „zpřístupněna „ během celého dne 
komukoliv, kdo by se chtěl podívat, jak to v naší mateřské škole 
funguje.  Oproti loňskému roku jsme byli mile překvapeni hojnou 

účastí mnoha maminek, které přišly „okouknout“ novou třídu Cipísek , 
která je nově zbudovaná pro naše nejmenší děti. Vzhledem k tomu, že 

Den otevřených dveří byl za běžného provozu, tak měly maminky 
možnost vidět, jak se takhle malé děti dokážou  přizpůsobit režimu 
školky a jak dokážou být samostatné, protože mnoho rodičů si to 

vůbec nedovedlo představit. Režim v této třídě se samozřejmě trošku 
odlišuje od režimu 

běžných tříd, kde se 
vzdělávají již starší děti, 

ale kromě mnohem 
větší dopomoci během 
všech činností je to třída 

jako každá jiná. Dětem je 
přizpůsoben režim dne 

jejich potřebám, 
snažíme se chodit za 

každého počasí ven, hrajeme hry a učíme se básničky. Toto oddělení 
je oddělením nejmenších dětí, ale děti, které toto oddělení navštěvují 
musí mít zvládnutou základní hygienu, nesmí nosit pleny a samostatně 
se najíst.  Děti si samostatně docházejí na dětský záchodek nebo na 

nočník. V této třídě je naproti jiným oddělením k dispozici chůva, 
která si s dětmi během dne nejen hraje, ale pomáhá s oblékáním a 

dopomocí u jídla. Den otevřených dveří se stal pro mnohé malé 
návštěvníky dopolední hernou, pro maminky pohledem do chodu 

mateřské školy a pro nás ostatní možností ukázat jak to v té „naší“ 
mateřské škole chodí. 

    P. uč. Bc. Lucie Kreclová 
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    Zpívání s kytarou 

 

Dne 24.10.2016 se ze třídy Krtek MŠ Paskov ozývaly uchu lahodící 
rytmy, za doprovodu kytary p. Čapčucha, který nás navštívil se svým 

hudebním programem.  

Děti se ocitly v ZOO v různých pavilonech se zvířátky. Největší 
odvážlivci si zazpívali sólo před ostatními dětmi, a že jim to šlo.... 

S hudbou je všechno veselejší a proto zpívejme si pro radost, s 
písničkou jde všechno lépe. 

P. uč. Svatava Děcká 
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Muzikohrátky 

 
Dne 9.11 v naší školičce proběhly Muzikohrátky. 
Akce se účastnily děti tříd Cipísek a Rákosníček. 

Všechny děti, které se Muzikohrátek zúčastnily, měly možnost 
vyzkoušet si hru na indiánské bubny, naučily se jednoduchou 

rytmickou písničku a na závěr relaxovaly za zvuku tibetských mís a 
zvonkoher. 

 
Na konci této akce byly děti plné nových intenzivních zážitků a věřím, 

že si moc rády si muzikohrátky opět zopakují. 

 
          Kristýna Fluksová 
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Michalův salát 

(Výlet do Vratimova na Michala Nesvadbu) 

 

V pátek 11. Listopadu jsme navštívili divadelní představení ve Vratimově. Děti 
přišly do školky hezky oblečené a na Michala se moc těšily. 

Michal nám připravil moc pěkné představení s názvem „Michalův salát“, plné 
vtipných situací, humoru a dětského smíchu. Dovedl děti vtáhnout do děje a 

nenechal nás ani na chvíli v klidu. Na podium si pozval děti z publika a s nimi bavil 
ostatní v sále. Z naší mateřské školy to byla Terezka Havlíková a Toník Figa.  Za 
snahu děti odměnil vtipnými dárky, které vyrobil přímo na podiu z barevné lepící 
pásky. V průběhu představení chodil mezi dětmi, povzbuzoval je a na podium vzal 

i paní učitelky. 

Nálada v sále byla vynikající, všichni se moc bavili. Po představení jsme se s naší 
třídou s Michalem vyfotografovali. 

             P. uč. Alena Horklová 
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Zámecké strašení 

Děti z naší MŠ se mohly zúčastnit „Zámeckého strašení“ v parku u paskovského 
zámku, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10.11.2016. Paní učitelky a p. školnice 

připravily předem trasu, a to tak, že vydlabané dýně, které rodiče při dílničkách 
s dětmi vytvořili, navezly a umístily v parku podél cestiček. Do nich vložily svíčky 

a blikačky. takže ze tmy tajemně zářily a blikaly. Letos byla trasa delší a o to 
strašidelnější, neboť vedla i kolem zámecké zdi, takže zvuky ozývající se ze 

všech koutů parku se zde odrážely a byly o to působivější. 

Průvod dětí i s rodiči vyšel ze zahrady MŠ v 16.45. Poté se přesunul ke slunečním 
hodinám, přes říčku až na kopeček, kde si děti sáhly do strachového pytlíku a 
dostaly odměnu ve formě perníčků-malých dýní, které ve svém volném čase 

napekla pro všechny děti šikovná paní kuchařka Naďa Janošová, za což jí touto 
cestou moc děkujeme. Všude byly p. učitelky a zajišťovaly bezpečný přesun dětí.  
Celý průběh akce nám nafotila p. fotografka Michaela Petrošová, které také moc 

děkujeme. Poděkování patří také bezva (strašidlům) panu Riedlovi a panu 
Balharovi a také menším strašidýlkům Michalce B. a Valince R. Děkujeme i městu 
za zajištění dárečků pro děti-za reflexní pásky a za zajištění horkého čaje  pro 
dospělé a také za  velký oheň –vatru, takže závěr akce byl ohromný. Další velké 
poděkování patří panu Šafránkovi za vstřícnost a spolupráci s naší organizací. 

Patří mu  za vše velký dík. O občerstvení se postaraly velmi šikovné maminky P. 
Wolfová a p. Stachová-také děkujeme za ochotu. Pan Krečmer se postaral o 
ozvučení parku a vskutku se mu to skvěle podařilo-zvuky byly autentické a i 

dospělí jedinci při nich zpozorněli. Pro děti neskutečný zážitek….Na závěr ještě 
poděkování rodičům za účast  a za příspěvek do kasičky u vstupu-vybralo se 4801 
Kč. Tato akce se řadí mezi velmi zdařilé a oblíbené a  slovíčko děkujeme patří po 

zásluze i paní ředitelce Mgr. Jarmile Petrošové a všem p. učitelkám a 
zaměstnancům naší MŠ, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. 

 

Strašidel se nebojíme:          
My si na ně posvítíme.            

A když na ně zahoukáme, 
strašidla se rozletí                                                              

skončí někde ve smetí… 

    

          P. uč. Ivana Ševčíková 
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Pečeme, vaříme s dětmi  

 
Děti ze všech tříd vyráběly, pekly pohoštění na dílničky s rodiči, děti 
ze třídy Křemílek přišly na nápad, jak můžeme zužitkovat dýni, pokud 
ji zrovna nechceme vydlabat na dekoraci. Společně s paní učitelkou 

uvařili dýňovou marmeládu. 
 
Dýňová marmeláda 

� 1 kg žlutomasé 

dýně 

� 50 – 70 dkg 

cukru 

� kyselina 

citronová 

� citron 

� ananasové 

aroma 

� želírovací 

přípravek 

 

Dýni nastrouháme, přidáme lžičku kyseliny citronové a 

šťávu z citrónu. Vaříme s cukrem, přidáme aroma a 

želírovací přípravek dle návodu. Horké plníme do sklenic, 

zavíčkujeme a otočíme dnem vzhůru. 

         P. uč Ivana Kabilová 
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Ježku, ježku, běž už 
spát 

Ježci v družině. Samozřejmě ne živí, ti jsou již zahrabaní někde pod listím. Ale 
vyrobení z různých  přírodních materiálů. Družina totiž  pozvala děti z MŠ na 
výstavu ježků. A malé děti se nestačily divit z čeho všeho je možné ježečky 

vyrobit. Byl tam třeba ježek s bodlinkami z kaštanů, z ořechových skořápek, z 
nějakých semínek. Ještě teď přemýšlím z jakých? 

Zajímalo mne, kdy  mohly děti tak náročné, kreativní práce dělat? A vždy 
ochotná a usměvavá paní Michálková mi osvětlila, že děti pracovaly doma s rodiči. 

Aha, tím se vysvětluje i ježeček, který byl vyroben z petky, kdy bodlinky byly 
přesně vyřezány do trojúhelníčku a ohnuty nahoru, aby vytvořily špičku. Každá ta 
špička byla ještě pokreslena černou fixkou. Výsledek byl zajímavý, ale ta práce 

musela oslovit i rodiče. A to je na tom úžasné. Při tom  dnešním časovém vytížení 
dospělých si dovedou udělat na děti čas a jdou si hrát. 

Pěkný nápad paní Michálková. Děkujeme za pozvání. Moc se nám výstavka 
líbila. 

 

 

 

 

 

 

 

              
Libuše Klimundová 
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Akce našich předškoláků  ve třídě  Ferda 
Mravenec 

Spolupráce s knihovnou – V měsíci říjnu jsme s dětmi navštívili knihovnu dvakrát. 

1. Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou, která velmi pěkně a zábavně 
četla knihu „Statečná lvíčata“. Děti plnily různé úkoly, kterých se zhostily 
s vervou, a dozvěděly se plno nových informací, jak o psaní knih, tak o 
životě lvíčat. 

2. Beseda, kterou si paní knihovnice připravily podle knihy  Tam, kde žijí 
divočiny od Maurice Sendaka a Gruffalo od Julie Donaldson.  

Tímto bychom chtěly poděkovat za krásné a podnětné besedy pro naše 
předškoláky. 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce se školní družinou –  Paní vychovatelky ze školní družiny nás pozvaly 
na návštěvu již dvakrát. 

         1.   Na výstavu vydlabaných dýní a výrobků souvisejících s Halloweenem  

         2.   Na nádhernou výstavu výrobků na téma „Ježku, ježku, běž už spát. 

Děti měly možnost si prohlédnout, jak to v družině vypadá a načerpali jsme 
mnoho inspirací pro tvoření. 

           P. uč. Zdeňka Mičlová 
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    Co nás v brzké době čeká? 

 

 Navštíví nás Mikuláš s čerty a andělem 
Rozsvícení vánočního stromečku 

Vánoční koncert ZUŠ 

Vánoční cinkání 

Návštěvy knihovny 

Lyžařský výcvik 

Karneval  

Kouzelné muzikohrátky 

Beseda s městskou policií 

A mnoho dalších akcí… 
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Vánoční recept 

     
� 1 kg lásky 
� 30 dkg 

štěstíčka 
� 20 dkg pusinek 
� 20 dkg rodinné 

pohody 
� 10 dkg 

porozumění 
� 2 lžičky 

pomazlení 
� 2 pohlazení 
� špetka zlobení 
� dle chuti 

trpělivost 
� hodně zdraví 

 

Vše dobře promíchati, upéci a po částech 
ujídati. 

 
Jménem mateřské školy Paskov, všech zaměstnanců i 

dětí přeji klidné prožití vánočních svátků a mnoho 
štěstí v blížícím se novém roce 2017. 

 
 

                           Kristýna Fluksová 
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