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Od června 2011, kdy bylo vydáno poslední vydání 
časopisu, uplynulo již mnoho školních dní a s nimi 
spojených krásných akcí a zážitků vašich dětí.  

Protože jste po tento čas informování o různých 
novinkách pouze elektronicky nebo přes paní 
učitelky na třídách, s kolektivem jsme se 
rozhodli, že se vrátíme k vydávání časopisu, tak 
jak tomu bylo v minulých letech. 

Doufáme, že budete dostatečně informováni      
o dění v naší mateřské škole a rádi se budete 
pročítat událostmi, které vaše děti s námi 
prožívají.  

 

 

 

Kolektiv z MŠ v Paskově 

 

 



POHLEDY ZPĚT:                       
Září 2015: 

Jako první akce se v novém školním roce uskutečnila VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY. 

21.9 se v KCP vystřídala nejen veřejnost, ale i všechny třídy naší MŠ. Byly zde k vidění jak výrobky vašich dětí, 
tak různé ruční práce místních občanů, kteří mají rádi tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. 

       

       
 

Koncem Září jsme zahájili TV pro starší děti z tříd Ferda Mravenec a Křemílek. V tělocvičně ZŠ cvičíme každý 
čtvrtek od 9:40 do 10:55 hodin. Děti si hravou formou procvičují celé tělo, hrají různé pohybové hry, seznamují se 
se cvičícími pomůckami a pomalu se připravují na skutečné hodiny tělocviku, které je příští školní rok 2016/2017 
čekají na ZŠ. 

Děti tyhle chvilky mají moc rády, zvlášť v chladných měsících, kdy více času trávíme ve třídách…. 

            

 



29.9. navštívily předškolní děti z Ferdy Mravence bývalé předškoláky. Dnes jsou to již velcí prvňáčci, kteří dětem 
ukázali, jak se učí číst a psát a co již zvládají. Předškolákům se hodina zdála ještě příliš dlouhá, proto se 
s prvňáčky rozloučili písničkou a poděkovali za ukázku. Některé z dětí se již do první třídy těší, zvláště na nové 
krásné aktovky ……. 

               

 

ŘÍJEN 2015: 

Z kraje října jsme zahájili zájmové kroužky pro všechny děti od čtyř let. Rodiče s dětmi si mohli vybrat mezi 
keramikou, aerobikem, atletikou, flétnou, sborem a angličtinou. Tyto kroužky byly již v loňském roce. Pouze 
pohybový kroužek zumba vystřídala atletika a aerobic. 

Atletika pro děti 

Atletický kroužek se koná jednou za čtrnáct dní, nyní nově v Orlovně v prostorné tělocvičně. Děti si hravou formou 
procvičí základní pohybové dovednosti jako běhání, skákání, házení či lezení. Cílem kroužku je naučit děti 
pravidelnému, pohybu, který je pro zdravý tělesný vývoj velmi důležitý.      

P. uč. Bc. Romana Kostková 

 

 

 

 

 

 



Naše paskovské knihovnice dochází číst dětem před spaním pohádky a my je navštěvujeme na pravidelných 
besedách. Letos byla knihovna zahájena besedou „O prasátku Lojzíkovi, aneb cesta za nosem“ Tyhle příjemné chvíle 
děti vždy poučí a pobaví. 

               

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků  MŠ. 

Název kurzu: Pedagogická diagnostika jako prevence výchovných obtíží dětí v MŠ. 

   Zajímavé přednášky paní Dr. Heyrovské se v říjnu zúčastnila Bc. T. Řehová v Ostravě a v měsíci únoru bude 
navazovat na tuto přednášku praktická ukázka diagnostiky vybraného dítěte. Dr. Heyrovská hovořila o inkluzi 
postižených dětí do předškolních zařízení a jak spolupracovat s rodiči těchto dětí. 

 

Představení „ O dvanácti měsíčkách“ pro širokou veřejnost!  

Děti se na událost připravovaly celý měsíc ve svých třídách. Třikrát do týdne za nimi dojížděla p. Doležilková a 
poctivě s dětmi trénovala. Vše se završilo v paskovském zámku 10.10. Byla to krásná akce, dětem i rodičům 
děkujeme za účast. 

 

 

 

 

PRÁCE DĚTÍ:         

 

 

 



13. 10. 2015 se všechny předškolní děti vydali na expozici „ Svět techniky“ v dolní oblasti Vítkovic. 

Děti si mohly vyzkoušet činnosti v připravených koutcích např: stavaři, domácnost, hudební svět, vodní svět,          
u lékaře, strašidelný hrad, na dvorku, doprava, kostky… Všichni měli dostatek času na prozkoumání všech koutků   
a i zvědavé učitelky se k dětem přidaly a v některých částech si s dětmi pohrály. Ze všeho nejvíc nás i děti zaujal 
strašidelný hrad. Ten byl plný uliček a tajuplných zákoutí, ve kterých byly připraveny zajímavé otázky a úkoly pro 
nejmenší. Děti měly například podle čichu poznat, ve které zkumavce je přidána čokoláda, v jiné části měly najít 
barevný balónek a vložit ho do shodného otvoru ve stromě. Tak si děti zábavnou formou procvičily některé smysly  
a v cíli došly k pokladnici staré čarodějnice.  

Dětem nejvíce vyhovovalo, že si vše mohly osahat, vyzkoušet, a veškeré pomůcky jim byly dostupné. Také si 
zaskákaly na trampolíně, hrály si v písku, procházely si dřevěné labyrinty atp. Přímo v místnosti byla dětem 
přístupná toaleta s umývárnou. 

Po dvou hodinách se všichni spokojeně vrátili do MŠ a těšili se na další návštěvu třeba i s rodiči. 

                

             

 

 

 

Koncem Října navštívili naši MŠ „Mazlíčci“. V rámci EVVO se děti mohly blíže seznámit s domácími zvířátky          
( činčily, králíci, želvy…). Dozvěděly se základní informace, jak se o zvířátka starat, jak je krmit a jak s nimi 
zacházet. Protože jsme měli dostatek času, mohlo si každé z dětí zvířátko podržet a pohladit. Před rozloučením si 
mohly i pohrát s dřevěným puzzle a na památku dostaly sladkou pozornost s obrázkem. 

                  



Od září letošního roku s náma spolupracují dvě asistentky pedagoga, které vzdělávají integrované děti. Jedná se o 
děti s poruchou pozornosti, autismem a tělesným postižením. Tyto děti jsou zařazeny do běžného programu v naší 
MŠ s tím rozdílem, že mají u sebe k dispozici asistentku, která jim individuálně podle potřeby pomáhá se vším, co 
nezvládnou samy. 

Práce asistentky ve třídě Maková Panenka 

Při své práci asistentky ve třídě Maková Panenka se věnuji integrovanému dítěti. S Kájou pracuji individuálně ale 
také kolektivně s celou třídou. Snažím se jej co možná nejvíce zapojovat mezi ostatní děti.  Karlíkovi ostatní děti 
ve třídě nevadí, spíše neví jak si k nim najít cestu a v tom se mu snažím pomoci. Problémy nepřicházejí ani z druhé 
strany, děti Káju berou takového jaký je, mnohdy se mu sami snaží poradit, pokud mu něco nejde, nebo něco neví.   

 Když Kája ráno přichází do školky, většinou mu nechám chvíli prostor pro jeho vlastní hru, obvykle si sám 
zvolí činnosti. Pokud sám chce, řekne si o svačinku a nají se. Po svačině s ním individuálně pracuji dle individuálního 
plánu a pokynů učitelky. Později se s Kájou zapojuji v ranním kruhu a spolu s ostatními dětmi se účastníme řízené 
činnosti například výtvarné činnosti. Karlík má rád vycházky, je to velmi zvídavé dítě, jen je při nich nutný neustálý 
dohled. Průběžně po celé dopoledne se zaměřujeme na nácvik na WC.  

P. uč. Kristýna Fluksová 

 

 

LISTOPAD 2015:                                                                                                                    

Na začátku měsíce si děti na třídách mohly se svými rodiči vyrobit lucerničky, vydlabat dýně či vyrobit jiný 
podobný výrobek v duchu tradičního podzimního strašení.    

 Následně si děti mohly prožít pocity napětí a tajemna v zámeckém parku při příležitosti 
Podzimního strašení 12.11. Tato akce byla letos z technických důvodů přesunuta ze školní zahrady do místního 
parku. Byla zahájena lampiónovým průvodem, který se přesunul od MŠ až do zmiňovaného parku. Tam již byla pro 
zúčastněné přichystána stezka odvahy, vyzdobená vyrobenými lucernami a dýněmi. Se strašením nám pomohli 
ochotní rodiče a díky skvělé spolupráci se celá akce povedla a v dětech zanechala příjemné dojmy…. 

  

          



 

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM ZE TŘÍDY KŘEMÍLEK ANEB BEZ VÁS BY TO NEŠLO 

Srdečně děkujeme rodičům ze třídy Křemílek za vstřícné a ochotné jednání během roku. Velmi si vážíme veškeré 
pomoci, kterou nám dnes a denně poskytujete. 

Avšak rády bychom velké díky věnovali tatínkům, kteří se tak jako my s dětmi nadchtli pro realizaci horolezecké 
stěny. Děkujeme panu Balharovi a panu Pohlovi za odstranění obložení. Velké díky patří pan Balvínovi a panu 
Forgáčovi, kteří nám zajistili OSB desky a navrtali na stěnu. Budoucí díky bude patřit panu Riedlovi ve spolupráci s 
panem Klimundou, kteří budou malovat a lakovat horolezeckou zeď. Především děkujeme všem rodičům, kteří 
dobrovolně věnovali finanční prostředky na koupení horolezeckých kamenů. 

Zvláštní poděkování patří paní Chalupecké za celoroční zásobování třídy pomůckami pro děti. Děkujeme paní 
Klimundové za umožnění návštěvy hodiny hudební výchovy v ZŠ Paskov a také za její nadšení pro veškeré dění v 
naší třídě. 

V neposlední řadě děkujeme paní Horutové za starostlivost o zvířátka, výrobu adventního věnce a cokoliv, co je 
potřeba např. plátno do školkového kina. 

S vaší podporou je radost podnikat nevšední témata či nejrůznější mimoškolní akce např. vydařené "spaní ve školce" 
nebo "běh s rodiči" a dětské oslavy. Děkujeme, že nás podporujete ať už úsměvem, vlídným slovem, vtipem či 
malým dárečkem. Vážíme si každého z vás a přály bychom takové rodiče každé paní učitelce.  DĚKUJEME! ! 

 

S láskou paní učitelka Olča a paní učitelka Baruška         

   

 V Závěru listopadu si děti, které se již odváží přespat v jiném prostředí bez rodičů, vyzkoušely přenocovat 
v mateřské škole. Některé z dětí s sebou vzaly své starší sourozence. Děti si mohly spontánně hrát, k večeru se 
prošly kolem Paskova a příjemně unavené si ustlaly ve třídě Křemílek. Následující ráno si je rodiče vyzvedávali 
kolem deváté hodiny. 

 

 



      MICHAL K SNÍDANI                

O týden později ( 20.11.) jsme se všichni sešli ve Vratimovském kulturním středisku, kde vystupoval Michal 
Nesvadba se svým programem, který letos nazval „ MICHAL K SNÍDANI“  

Michala z kouzelné školky zná každé dítko a i ty naše tušily, co je čeká. Představení je bavilo od začátku až do 
konce a největší radost v očích jim byla vidět, když se s Michalem po vystoupení mohly osobně setkat a pořídit si 
snímek na památku. 

     

 

 

 

OD 30.11. 2015-  METODA DOBRÉHO STARTU (nová metoda výuky, kterou s dětmi vede P. uč. Ing. Olga 
Golasová) 

 

Základem této metody je zdokonalení souhry zraku, sluchu a pohybu. 

Tento program je všestranný 

� u dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky s motorikou 
� u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje zase pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce 

Rozvíjí řeč, grafomotoriku, vnímání, slouží rovněž k nácviku jednotlivých písmen abecedy. Vše probíhá pomocí hry a 
dítě si ani neuvědomuje, že nacvičuje jednotlivé tahy písmen. Slouží k nastartování – psaní, čtení, počítání. 

Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci a rytmus, řeč a grafomotoriku, předchází u 
dětí možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii. 

Je to soustava lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písničce, která v různých podobách prolíná celou lekcí. 
Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení. 

Lekce má 3 složky : 

1. Složka motorická – pohybová -prováděná gesta, znázorňující grafické znaky, mají být v souladu s rytmem písně 
2. Složka akustická – sluchová – vnímání rytmu písně 
3. Složka optická – zraková – rozlišování grafických tvarů, vzorů 



 PROSINEC  2015:                                                     

A je tu prosinec. Nejkouzelnější měsíc v roce. Kouzlo Vánoc milují nejen děti, ale i dospělí a je na nás, jak ho 
prožijeme. Protože náš kolektiv je tvořivý a má rád společné akce s rodiči, měsíc prosinec jich byl plný. 

4.12. nás navštívil Mikuláš. Nebyl ale sám. Vzal si sebou dva čerty a anděla. Ti svou úlohu splnili na výbornou. 
Čertíci si většinu dětí jen z dálky prohlédli, ale některým dětem nezaškodí kratičké poškádlení ………. 

Mikuláš rozdal nadílku a zase odkráčel do svých končin. 

                                                  

Tentýž den se odpoledne v 17:00h konal další program na náměstí v Paskově. Tentokrát pod vedením pana starosty 
se ROZSVĚCOVAL VÁNOČNÍ STROMEČEK. Naše děti ze Sborečku a děti ze třídy Ferda Mravenec vystoupily 
s písněmi „ Světové Vánoce“, „ Kapr a Hodiny“, „Prosinec“, „Předvánoční“. Po rozsvícení stromečku se všichni 
zúčastnění přemístili do zámeckého parku, kde již na děti čekal Mikuláš se svým povozem. Samozřejmě nechyběli 
andělé i čerti.                      

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

S dětmi  jsme nelenili a taky jsme se připravovali na vánoce v kuchyni.  

KOKOSOVÉ SUŠENKY: 1 ½ HRNEK HL.MOUKY 

                           1 HRNEK KOKOSU 

                           2 ŽLOUTKY 

                           ½ HRNEK CUKRU MOUČKY 

- Uhněteme těsto a necháme v lednici přes noc. Druhý 
den pečeme malá kolečka přimáčknutá vidličkou na 180 
stupňů. Přejeme dobrou chuť. 

   



 

Spolupráce s logopedem ve školním roce 2015/2016 

V pátek 12. prosince 2015 přišla do naší mateřské školy logopedka, Mgr. Pavla Adamusová.  Ta provedla odborné 
logopedické vyšetření dětí, takzvanou depistáž. Jedná se o vyšetření momentálního stavu řeči a posouzení, zda dítě 
potřebuje pomoc logopeda. Rodiče, kteří měli o toto vyšetření zájem, své dítě přihlásili ve třídě a vyplnili příslušný 
formulář. U samotného vyšetření dítěte logopedem mohli být přítomni a dostali písemné vyjádření o stavu řeči 
svého dítěte. Ve spolupráci s paní logopedkou budeme nadále pokračovat. 

Pro děti, které potřebují zlepšit komunikaci, budeme od ledna roku 2016 organizovat kroužek rozvoje dítěte 
„Kuliferda“. 

Zapsala učitelka Alena Horklová 

 

 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncem prosince ve třídách zněly koledy, peklo se cukroví, zdobily se stromečky i třídy, psaly dopisy 
Ježíškovi….prostě vše co k vánocům patří. 

A úplně poslední veřejnou akcí „VÁNOČNÍ ZVONKOVÁNÍ“, jsme se pro letošní rok rozloučili s dětmi i rodiči a 
těšíme se zase v lednu, na viděnou!!!!!!!!!!! 

 

 

10.12. jsme byli za nepatrnou částku   pozváni na Vánoční koncert ZUŠ do kina Panoráma 
v Paskově. Jako každý rok to měli žáci ze ZUŠ profesionálně připravené od začátku do konce. 

Zazněly vánoční skladby, které byly podány z různých druhů hudebních nástrojů jako např: žesťové 
nástroje, housle, bubny, lesní rohy, příčné flétny, smyčcový orchestr, kapela bigband a zpěv.  

Na samém závěru nás překvapil pan Ředitel ZŠ v Paskově, který se po dlouhých letech rozloučil se 
svými kolegy, dětmi…. Poděkoval za krásná léta, skvělou spolupráci se ZUŠ, MŠ aj. Náš kolektiv mu 
touto cestou přeje ještě spoustu krásných ředitelských let a spokojených kolegů i žáků již na jiném 
pracovišti. 



VŠEM RODIČŮM I DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016.  

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ PASKOV 

 

A CO NÁS ČEKÁ Z KRAJE PŘÍŠTÍHO ROKU? 

 

 

Od 5.1. – 15.3. 2016 

PLAVECKÝ KURZ PRO 
PŘEDŠKOLÁKY 

 

Od 8.2.- 12.2. 2016 

se budeme učit LYŽOVAT 

 

8.1. 2015 KARNEVAL pro všechny 
hravé děti a rodiče. 

 


