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Kolem školky chodí mráz 

 

Kolem školky chodí mráz, 

rád by vlezl mezi nás, 

my se zimy nebojíme, 

do školky ho nepustíme. 

 

Kolem školky chodí mráz, 

rád by vlezl mezi nás, 

však my na něj vyzrajeme, 

pořádně se oblečeme. 
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Rozsvěcení vánočního stromečku 

Stejně jako vloni, tak i letos se na Paskovském náměstí v pátek 1.12.2017             
v 17:00 konečně rozsvítil dlouho očekávaný vánoční stromeček. Na krásnou podívanou 
se přišly podívat desítky lidí, ať již z Paskova či z okolních obcí. Stromeček byl 
nasvícen v bílomodrých barvách. Samotné rozsvěcení doprovázely zpěvem koled děti 
z Mateřské školy ze třídy Ferda Mravenec. Děti si připravily, pod vedením p. uč. 
Ivany Ševčíkové a Zdeňky Mičlové, známé i méně známé koledy, i vánoční taneček. 
Akci ukončil projev pana starosty ing. Petra Baďury, ve kterém nám všem popřál 
klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku.  

 Poté jsme se přemístili do zámeckého parku, kde se konala Mikulášská nadílka 
spolku „Po súsedsku“. Z mlhy se vynořil povoz táhnutý čerty, což vyvolalo v dětských 
očích strach, jelikož i malé dítě ví, že s čerty nejsou žerty, ale po nadílce Mikuláše 
a Anděla, byl strach odsunut na druhou kolej. Ani na rodiče nebylo zapomenuto, mohli 
se občerstvit v přistaveném stánku.  

Domů se všichni vraceli s pocitem spokojenosti a v očekávání přicházejících 
Vánoc.  

Všem, kteří se podíleli na přípravě a pohodovém průběhu celé akce, patří            
po zásluze velké poděkování.    

p. uč. Zdeňka Mičlová  
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Mobilní planetárium u nás v Paskově 

 Děti z naší třídy Ferda Mravenec z MŠ Paskov měly moc zajímavou příležitost 
navštívit 1.12.2017 mobilní planetárium v KCP Paskov. 
 Hned při vstupu do sálu je uvítala obří kopule – velký nafukovací stan, do 
kterého si postupně všechny děti opatrně vstoupily a byly ohromeny, jak krásně a 
tajemně to uvnitř vypadalo. Promítací přístroj – rovněž ve tvaru polokoule, vrhal 
obrazce hvězd a souhvězdí na celou plochu, takže děti měly chvílemi pocit, že jsou 
venku a koukají na noční oblohu. Po ulehnutí na rozmístěné karimatky a deky započal 
neuvěřitelný příběh „Jak Měsíc putoval ke Slunci“. Tento pohádkový příběh vypráví 
dětem o tom, proč Měsíc na obloze mění svůj tvar, jaká jsou na obloze souhvězdí a 
co je zvěrokruh ve starověkém pojetí. Měsíc při svém putování zažívá různá 
dobrodružství, setkává se s dvanácti znameními, které mu pomáhají jít správnou 
cestou za Sluncem. Po třpytící se cestě hvězdnou oblohou se s ním dějí zajímavé 
proměny, Měsíc mění svou tvář. 
 Děti tak jednoduchým a poutavým způsobem nahlédly do astronomie a jevů, 
které na nebi pozorujeme. Nejen pro děti, ale i pro dospělé to byl úžasný zážitek, za 
který patří velké poděkování pracovníkům mobilního planetária a rovněž za drobné 
dárky pro děti, jako jsou pexesa znamení zvěrokruhu a omalovánky či obrázky.  
 Děkujeme za takto úžasně prožité dopoledne. 
 

p. uč. Ivana Ševčíková 
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Mikuláši, Andílku, děkujeme ti za nadílku… 

    Celý týden od 27.11. do 1. 12. 2017 jsme se připravovali na příchod Mikuláše 
s čertem a andílkem. Děti ve všech šesti třídách se učily básničky, písničky a 
dozvěděly se o této tradici spoustu zajímavého, stejně tak o adventu. Vyráběli 
papírové čerty, řetězy, andílky. Společně jsme si vyzdobili třídy a šatny. Někteří 
odvážlivci hrdinsky prohlašovali, že se čerta nebojí!!!    
     V pondělí 4. prosince, když se ale školkou ozvalo známé čertovské ble, ble, ble 
bylo vidět, že to není asi úplně pravda. Postupně ve všech třídách Mikuláš s andělem 
a čertem společně rozdávali dětem balíčky se zdravým mlsáním. Děti jim řekli 
básničku nebo zazpívali písničku.  A i když ukáplo pár slziček, všechno dobře dopadlo.  
Děti měly z nadílky radost a teď se už   zase všichni těší na nejkrásnější svátky 
v roce - Vánoce.   
      Velké poděkování patří panu Švachovi, který ztvárnil Mikuláše a přivedl i anděla 
a čerta. 

p. uč. Taťána Řehová 
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Mikulášská nadílka v Cipísku 

 V pondělí 4.prosince 2017 navštívil Mikuláš i naši nejmladší batolecí třídu 
„Cipísek“. Děti jsou ve věku 2 až 3 let, takže Mikulášskou nadílku prožívaly velmi 
intenzivně. Protože se naše třída nachází v přízemí MŠ, téměř všechny děti 
zpozorněly, když za okny viděly přicházet 3 neznámé postavy. Jedna postava s bílými 
vousy a berlou - Mikuláš, druhá postava celá bílá a s křídly - Anděl. A ta poslední, celá 
černá, s velkým pytlem, řetězem a koštětem – to byl opravdový Čert !! Jakmile 
vstoupili všechny tyto, pro děti zcela neznámé postavy do naší třídy, všechny děti se 
na povel „přilepily“ na paní učitelky. Jakmile to uviděl ten nejčernější z nich, ihned 
se stáhl do ústraní na chodbu MŠ a občas jen zlehka zacinkal řetězy a zablekotal: 
ble, ble, ble…. Mikuláš s Andělem, za doprovodu naší paní ředitelky, pak mohli směle 
vykročit za dětmi. Děti zíraly na obě postavy s úžasem a skoro všechny zapomněly, 
že mají pusinku na mluvení a že je čas přednést básničku, aby mohly od Mikuláše 
s Andělem dostat sladkou nadílku, na kterou se všichni moc těšily. A tak básničku, 
kterou jsme měli na tuto akci připravenou, máme nacvičenou na příští rok �!  
 Nakonec se všechny děti s úsměvem a vytouženým balíčkem vyfotily.  

p.uč. Ludmila Reclíková 
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Čertí show 

 Den po Mikulášké nadílce, tzn. 5.12.2017 jsme pro děti z naší mateřské školy 
měli přichystáno překvapení v podobě Čertí show, která byla spojení jak klasické 
pohádky o čertím životě jednoho čerta a čertice, tak tancem v rytmu známých 
písniček. Pohádka byla velice milá a nenásilnou formou vtáhla děti do víru tance.          
Po chvilce děti ztratily ostych a plně se zapojily do veškerého dění.   

 Dopoledne pokračovalo v duchu různých soutěží a pohybových her, kdy děti 
obíhaly různé předměty, poskakovaly střídavě na jedné a druhé noze a bojovaly za 
svá družstva.  Známé písničky hlavně z pohádek a poutavý příběh děti přímo vtáhl do 
čertího světa. Bylo velice milé pozorovat děti, jak zcela automaticky věří všemu, co 
jim tihle dva čerti předvádějí. Dopoledne uteklo jako voda a nám nezbylo než čertům 
zamávat a slíbit, že teď už budeme opravdu hodní.  

p.uč. Lucie Kreclová 
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Vánoční koncert 

 Dne 14.12.2017 jsme měli možnost s našimi předškolními dětmi navštívit kino 
Paskov, kde byl pořádán vánoční koncert ZUŠ. Předvedly se všechny možné hudební 
nástroje včetně bubnů, na které se sice nebubnovala žádná ze známých vánočních 
koled, ale udělalo to nejen na nás učitele, ale hlavně děti obrovský dojem. Byla to 
taková souhra různých rytmů, že si o tom povídaly děti i cestou z kina.   

 Za zvuků vánočních koled jsme byli přímo vtaženi do vánoční atmosféry ale 
nejen to. Děti všech věkových skupin nám předvedli neuvěřitelný talent, který svou 
velkou pílí dokázali zúročit do takové podoby, abychom je mohli obdivovat a přát jim, 
aby jim to nejen zpívalo, ale i hrálo nejméně stejně tak dobře, jak jsme mohli slyšet 
na letošním koncertě. 

p.uč. Lucie Kreclová 
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Vánoční cinkání v mateřské škole Paskov 

 V období adventu se společně setkáváme s lidmi proto, abychom prožili 
radostnou vánoční atmosféru. 
 Také letos jsme se sešli dne všichni  na zahradě naší mateřské školy                             
ke společnému zpívání a cinkání na zvonečky. Děti, rodiče, učitelé, zaměstnanci  i 
ostatní  lidé jsme prožili radostné chvíle pospolu. Děti přinesly sebou  krmení             
pro zvířata a ptáčky, před školou hrála hudba a na schodech - podiu nás provázela 
slovem paní učitelka Iva Kabilová. Hezké pásmo písní, koled a na závěr i taneček 
předvedly děti ze třídy „Ferda Mravenec“ spolu s učitelkami Ivou Ševčíkovou a 
Zdeňkou Mičlovou. 
 Také se s písněmi a koledami připojily děti ze třídy „Křemílek“ a dalších tříd. 
 Sólo nám zazpívaly také paní učitelky Kamila Pistovčáková a Alena Horklová, Paní 
Kamila pak zpívala krásnou píseň „Nad horama vyšla Hvězda“ za doprovodu kytary, na 
kterou hrála její dcera.  
 Vystoupily také děti ze Základní umělecké školy v Paskově pod vedením paní 
učitelky Zlatky Havránkové. Pro rodiče jsme připravili občerstvení: perníčky, cukroví 
a teplé nápoje, které nabízela paní Wolfová. Největší zážitek nás čekal    na závěr, 
kdy jsme společně zapalovali a vypouštěli lampióny štěstí, které odlétaly se vzkazy  
k „Ježíškovi“ vzhůru do oblak. 
 Velké poděkování patří všem lidem, kteří se zapojili do společného úsilí a 
připravili tak svým blízkým nevšední zážitek. 

p.uč. Alena Horklová 
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Jak se v Makové panence slavily Vánoce 

 Měsíc prosinec byl pro děti z MP plný očekávání, obdarování a překvapení.  Na 
počátku nás navštívil Mikuláš s andělem a všechny obdaroval dárky. Čerta jsme raději 
nechali na chodbě, ale nakonec i on dostal malé občerstvení v podobě vlastní 
podobizny z perníku, vlastnoručně vyrobené dětmi.  

 Lucie noci upije, ale dne nepřidá…… 

 Na svátek sv. Lucie jsme se stali správnými hospodyňkami a hospodáři a uklidili 
jsme třídu. Roztřídili jsme stavebnice a také něco málo upekli. To by nás Lucky 
pochválily, kdyby nás viděly, snad nám to nadšení k úklidu zůstane i nadále.  

 Advent   

 Po dobu tří týdnů jsme čekali na příchod Ježíška. A že to bylo čekání dlouhé, 
krátili jsme si čas počítáním oveček, které s pastýři putovaly do Betléma. Každý den 
jsme jedné ovečce přidali zvoneček, až nám stádečko zazvonilo u jesliček. Aby toho 
cinkání nebylo málo, zazpívali jsme si „Rolničky“ a další koledy jako „Pásli ovce valaši,“ 
nebo „Půjdem spolu do Betléma.“ 
 Letos jsme si ve třídě ozdobili krásnou jedličku, o kterou jsme se také museli 
starat, protože jsme ji dostali v květináči se zeminou. Provoněla nám prostředí třídy 
a my ji přizdobili perníčky, mašličkami a baňkami. Také jsme si vyzkoušeli, jak se 
slavily Vánoce za starých časů, ochutnali pečený čaj s kořením našich babiček a 
s radostí si zaskotačili oblečeni do šátků a starobylých čepiček.   
 

 
 
 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 
 



 11

Vánoce přicházejí 
Každý z nás má spoustu přání, a jaká přání vyslovily děti? To ví jen Ježíšek, který 

dostal zprávu v podobě lampionu štěstí zaslaném rovnou do nebe při vánočním 
cinkání. 

Děti se na dárky moc těšily, ale chtěly také někoho obdarovat, proto vyrobily 
dárečky pro rodiče v podobě přáníčka, sněhuláčka a netradičního svícnu. Konečně 
přišel den „D,“ poslední školní před Vánocemi a my vyzbrojeni cukrovím a drobnými 
dárečky nadšeně prozpěvovali koledy po mateřské škole. Udělali jsme si Štědrý den 

nanečisto a mlsali cukroví a poslouchali cinkající andílky a koledy. Kam nás osud 
zavane, jsme se pokoušeli zjistit pouštěním lodiček ze skořápek oříšků. A protože 
jsme chtěli obdarovat také ptáčky, nasypali jsme jim do krmítka semena, kosům 
jablíčka a kachnám sušené housky. Kam se všechny kačenky po krmení vydaly, 
nevíme, jisté je, že byly spokojeny a až přijdeme příště, zase se vrátí. My už 

sušíme další housky pro naši zimní výpravu, na kterou se už moc těšíme. 

p.uč. Svatava Děcká 
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Dětský karneval MŠ Paskov 

Letošní rok naše MŠ uspořádala Dětský karneval dne 12.1.2018 v KCP Paskov. Na toto místo 
zavítaly v hojném počtu nejrůznější masky v podobě vojáků, princezen, draků, rytířů a taky 

třeba klaunů. Děti měli krásné karnevalové kostýmy a hlavně to nejdůležitější, správnou 
náladu na tancování, plnění různých her, hraní s nafukovacími balónky. Letošní rok se k nám 
vrátili Klauni z Balónkova. Musím napsat, že nejúspěšnější část programu byly bublinky z 

bublifuků. 

Velké poděkování patří rodičům, kteří i letos zajistili chutné občerstvení v podobě zákusků, 
různých buchet, slaného pečiva, jednohubek, ovoce a jiných dobrůtek. 

Programem nás provázela Ivana Havránková, za což ji moc děkujeme. 

p. uč Renáta Chovančíková 
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EKOŠKOLA v MŠ Paskov 

Již druhým rokem se naše mateřská škola účastní projektu EKOŠKOLA, který zaštiťuje 
sdružení Tereza. Letos jsme na začátku školního roku vytvořili společně s rodiči a dětmi nový 

ekotým, který se během roku schází a debatuje nad určitým tématem.  

Na první ekoschůzce jsme si společně vybrali téma VODA, které nás bude provázet po celý 
tento školní rok. Rodiče s dětmi si rozdělili úkoly, při kterých zjišťovali např. jak se v MŠ 

šetří vodou, jaké kohoutky používáme, jakou máme spotřebu vody, apod. 

 Na druhé ekoschůzce jsme si stanovili cíle, které bychom chtěli s našimi dětmi v mateřské 
škole dosáhnout, např. seznámení dětí s koloběhem vody, zjistit odkud se voda bere, zajistit 
exkurzi u vodní nádrže či vodojemu a hlavně dojít k závěru, jak i my můžeme šetřit vodou a 

tak šetřit i přírodu. 

p. uč. Radka Mynářová 
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Olympiáda pro naše předškoláky 
  30.ledna 2018 se naše Mateřská škola zúčastnila Mistrovství školek Slezské 
brány v Raškovicích. Soutěžilo celkem 7 mateřských škol z Paskova, Řepišť, Žabně, 
Sviadnova, Raškovic, Višní Lhoty a Šenova, vždy po 10 dětí. Do týmu Paskova byly 
vybrány: Barbora Bičánová, Adéla Bielčiková, Pavel Dvořák, Tereza Kronenbergová, 
Denis Kropáč, Kryštof Kubík, Agáta Petrošová, Hana Pohludková, Šimon Valkovič a 
Jan Vaněk. 
 Nejdříve na nás čekalo společné přivítání organizátorkou akce Hanou 
Kachtíkovou, a předsedou Slezské brány, naším panem starostou Petrem Baďurou, 
pak následoval nástup jednotlivých družstev. Po vysvětlení jednotlivých disciplín si 
každé družstvo převzaly vlajkonošky (žákyně 8.tříd ZŠ Raškovice), které nás 
provázely po celou dobu akce, olympiáda tedy mohla začít. Děti měly možnost si 
vyzkoušet sportovní disciplíny, které napomáhají jejich tělesnému rozvoji (slalom 
mezi kužely, přítahy na lavičce, přeskoky přes lavičku, štafeta, hod na cíl, poskoky 
snožmo, …). Vzhledem k tomu, že se nejednalo o individuální výkony, ale o výsledky 
celého týmu, upevnily se vzájemné společenské vazby dětí společným povzbuzováním 
a skandováním.  
  Organizátoři připravili po náročném sportovním vyžití občerstvení, párek 
v rohlíku, pitíčko a perník. 
  Po krátké přestávce následovalo vyhodnocení výsledků, kde ceny předávali 
starostové zúčastněných obcí. Bylo pro nás velkým překvapením, že nejlépe dopadl 
náš tým. 
 Paskovské děti si odvážely nejen medaile, ale i velký zlatý pohár za první místo. 
Ovšem největší odměnou byly rozzářené a šťastné tváře všech dětí. 
 Tímto děkujeme organizátorům akce za dokonalou přípravu a těšíme se na další 
ročník �. 

p. uč. Zdeňka Mičlová  
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Workshop se speciální pedagožkou Hanou Otevřelovou v MŠ Paskov 

Motto…"Informovaný rodič je chápající a podporující rodič." 

I v letošním školním roce si jistě spousta rodičů předškolním dětí bude klást otázku, zda je 
jejich dítě zralé na vstup do první třídy. A přesně na tuto otázku měl odpovědět workshop 

pořádaný 30. ledna 2018 v Mateřské škole Paskov. Paní Mgr. Hana Otevřelová poutavým 
způsobem přiblížila přítomným rodičům pojem školní zralost, co se pod tímto pojmem skrývá a 

praktickými ukázkami, kdy rodiče se ocitli v roli dítěte si přímo vyzkoušeli různé způsoby 
přípravy na školu. Dozvěděli se, kdy s přípravou začít, kdo o nástupu dítěte do školy 

rozhoduje, jakou školu vybrat. V průběhu besedy paní Mgr. Otevřelová zodpovídala dotazy 
rodičů i pedagogů. Škoda, že možnost získat tyto informace využilo jen 11 rodičů. 

20. března 2018 od 15.30-18.30 se uskuteční navazující zážitkový workshop, kdy mohou 
rodiče se svými dětmi si přímo některé úkoly a cvičení vyzkoušet, sledovat dítě v interakci s 
ostatními dětmi, pozorovat, jak se soustředí při skupinové práci. Věříme, že této možnosti 

rodiče využijí a budeme se těšit na společné setkání. 

p. uč. Taťána Řehová 
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Vážení rodiče, 

        srdečně Vás zveme na 2.workshop  
      s Mgr. Hanou Otevřelovou na téma: 

 

 „SPRÁVNÝ PŘEDŠKOLÁK“ 
                                         

Jak uspět ve škole? Jak na to, aby dítě škola bavila?    
Jak připravit dítě do 1. třídy? 

Co znamená školní způsobilost? 
 

Druhý workshop je určen pro předem přihlášené rodiče 
s dětmi. 

 
POZOR: POČET DĚTÍ JE OMEZEN NA 12!!! Již 

nyní hlaste zájem učitelce na třídě!  
Rodiče si spolu s dětmi vyzkouší úkoly zaměřené na 

předškolní děti, které půjdou k zápisu do základní školy.  
 

Akce je pro rodiče zdarma : hrazeno z projektu OPVVV 

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči. 

 KDY:  20.3.2018 od 15:30 do 18:30 
 KDE:  MŠ Paskov, třída Cipísek 

 

 



 17

 

Plavecký kurz v mateřské škole Paskov 

Tak jako loni se i letos děti z Mateřské školy Paskov zúčastní plaveckého kurzu konaného na 
bazéně v ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku. Od 7. 2. 2018 bude na bazén jezdit celkem 32 

dětí předškolního věku se svými paní učitelkami a absolvují dohromady 9 lekcí. Při těchto 
lekcích se budou děti formou hry seznamovat s vodou a učit se základním dovednostem ve 

vodě. Na děti čeká na bazéně kromě klasického plaveckého bazénu také dětské brouzdaliště, 
whirpool bazén a tobogán, na které se děti již teď velice těší. 

p. uč. Radka Mynářová 
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Mateřská škola v Paskově a Soutěž s panem Popelou 

Již druhým rokem se naše mateřská škola účastní soutěže s panem Popelou. Jedná se o 
ekologickou soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i 

mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. 

Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší 
generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem 

Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru. 

Na sběr papíru v naší MATEŘSKÉ ŠKOLE nám slouží modré kontejnery umístěné vedle 
popelnic. Vždy po naplnění papír odvezou a zváží, kolik se nám podařilo nasbírat. Za vytřízený 
papír dostaneme peníze, které využíváme na zakoupení didaktických a výtvarných potřeb pro 

děti. 

V minulém roce se nám podařilo nasbírat 1392 kg a umístit se na 167. místě v rámci 
Moravskoslezského kraje. 

V letošním roce jsme zatím nasbírali 420 kg a momentální místění je 151. místo 

Děkujeme Vám za spolupráci a budeme rádi, když i letos budete do MŠ donášet starý papír ke 
sběru. 

P. uč. Radka Mynářová 
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    Beseda s městskou policií 
Ve čtvrtek 25. 1. v 9.45 hodin přišly za našimi dětmi ze třídy Ferda dvě paní strážnice 

Městské policie z Frýdku – Místku, aby děti poučily o bezpečném chování jak v provozu na 
cestách, tak i třeba na dětském hřišti. 

S pomocí obrázků s Pandou (smějící se a mračící obličej) dětem osvětlily nebezpečné situace, 
jako jsou například hraní si na vozovce, neohleduplnost při běhu či jízdě na chodníku, kde 

ohrožujeme chodce, hlavně staré lidi a malé děti, o hraní si v lese – jak je nebezpečné dělat 
ohníčky, zahazovat odpadky, také nám přiblížily, co je potřeba dodržovat při jízdě na kole, 

jak se chránit. 

Také při hře na pískovišti je třeba dávat pozor na nebezpečné předměty, například injekční 
stříkačky - nebrat je do ruky, ale zavolat na číslo 156 – městskou policii. Rovněž se bránit a 

nic si nebrat od cizích lidí, přestože je lákají na lízátka, bonbóny, ale zavolat 158 – policii nebo 
přivolat dospělého na pomoc. 

Beseda byla pro děti velkým přínosem, paní od městské policie s dětmi zopakovaly důležitá 
čísla – 150, 155, 156, 158 a dětem tak připomněly správné a bezpečné chování při situacích, 
kdy se dítě může dostat do nebezpečí. Děti pak na závěr obdržely omalovánky „Kreslíme s 

Pandou“, kde jsou všechny situace zobrazeny. Děkujeme moc. 

p. uč. Ševčíková Ivana 
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Beseda se zdravotní sestrou ve třídě Křemílek 

V rámci tematického bloku Ve zdravém těle zdravý duch navštívila třídu Křemílek zdravotní 
sestra p. Žídková. Během dopoledne si s dětmi povídala o lidském těla a o zdraví. Děti se 

dozvěděly, kde se nachází orgány, kosti, jak by se měly správně stravovat a co by měly dělat 
pro své zdraví. Na závěr všechny děti, které chtěly obvázala a celá třída se proměnila v jednu 

velkou nemocnici. 

p. uč. Radka Mynářová 
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Program Skutečně zdravá školka 

Program Skutečně zdravá škola nám přinesl možnost zamyslet se komplexně nad tématem 
zdravého stravování a zdravého životního stylu vůbec. 

Potraviny, ze kterých naše paní kuchařky připravují jídlo pro děti jsou vždy kvalitní, čerstvé a 
pocházejí z osvědčených zdrojů. Při přípravě jídla nejsou používány polotovary, ani potraviny 

při jejíž výrobě jsou používány dětem škodlivá „éčka“. 

Program Skutečně zdravá mateřská škola není jen o zdravém vaření školní kuchyně, ale hlavně 
o výchově dětí ke zdravému stravování a zdravému životnímu stylu. 

Snažíme se vést děti k zásadám a kultuře správného a zdravého stolování. Děti si samy před 
obědem vezmou ubrusy, příbory a prostřou si stůl. Naberou si jídlo, které si mohou v klidu 

vychutnat, dle svých potřeb. 

Mimo to se staráme o to, aby děti věděly, jak jídlo vzniká a aby si ho vážily a neplýtvaly jím. 

Mezi oblíbenou činnost dětí patří odšťavňování a výroba džusu z ovoce přineseného z domova 
a jeho následná konzumace. Děti pomáhají ovoce očistit a nakrájet a následně jej samy 

odšťavní pomocí šnekového odšťavňovače. ¨ 

Pro děti je důležité vidět, jak šťáva vzniká a podílet se na její přípravě. Dostává se jim pocitu 
odpovědnosti za odvedenou práci a samozřejmě mají chuť šťávu ochutnat, neboť ví, z čeho a 

jak vznikla. 

  p. uč Kristýna Fluksová 
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Masopustní průvod 
Masopustní veselice,  

veselá je převelice.  

Lidé vodí po vesnici  

medvěda i medvědici.  

Tancuj, tancuj, medvěde  

masopust se povede.  

Masopust je období veselí, legrace i hostin. Na hostinách se jí maso, jitrnice, koláče, koblížky 
a jiné dobroty. Lidé si připravují masky a maškary, tancují a zpívají. Je to období od Tří králů 

až do začátku postní doby. 

A tak jsme si to také připomněli 22.února v MŠ. Děti ze tříd Křemílek, Ferda a Krteček si 
připravily masky, říkadla a písničku a předvedli dětem ze tříd Cipísek, Maková panenka a 

Rákosníček krátké masopustní pásmo. Na závěr ve třídě Křemílek si vyzkoušely hod jitrnicí na 
cíl a ochutnaly masopustní dobroty, které si sami připravily. 

Tento den se opravdu POVEDL !!!!!! 

p. uč Taťána Řehová 
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Co nás v brzké době čeká? 

 

 

 Interaktivní divadlo – Eko-odpady 
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Obsah 



 24

 
Báseň – Kolem školky chodí mráz 02  

Rozsvěcení vánočního stromečku 03 

Mobilní planetárium u nás v Paskově 04 

Mikuláši, Andílku, děkujeme ti za nadílku 05 

Mikulášská nadílka v Cipísku 06 

Čertí show 07 

Vánoční koncert 08 

Vánoční cinkání v mateřské škole Paskov 09 

Jak se v Makové panence slavily Vánoce 10 

Vánoce přicházejí 11 

Dětský karneval MŠ Paskov 12 

Ekoškola v MŠ Paskov 13 

Olympiáda pro naše předškoláky 14 

Workshop se speciální pedagožkou Hanou Otevřelovou  15 

Pozvánka 16 

Plavecký kurz v mateřské škole Paskov 17 

Mateřská škola v Paskově a Soutěž s panem Popelou   18 

Beseda s městskou policií 19 

Beseda se zdravotní sestrou 20 

Program Skutečně zdravá školka 21 

Masopustní průvod 22 

Co nás v brzké době čeká? 23 
 



 25

 
 

Šéfredaktor časopisu: 
 
Kristýna Fluksová 

 
Příspěvky do časopisu: 
 
Bc. Lucie Kreclová 

Bc. Taťána Řehová 

Bc. Ludmila Reclíková 

Zdeňka Mičlová 

Ivana Ševčíková 

Bc. Renáta Chovančíková 

Alena Horklová 

Bc. Svatava Děcká 

 
 
 

 


