
 

 

 

 

 



PPPPřejeme Vám i vašiejeme Vám i vašiejeme Vám i vašiejeme Vám i vašim dm dm dm dětem …tem …tem …tem …    
    

A máme tu červen. Červen – a jí se jahody, třešně, 

všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na 

léto, na sluníčko . . . 

Celý rok jsme společně stavěli základy pro dobrou 

výchovu a vzdělávání vašich (našich) dětí, pro�ívali 

radosti i �ivotní změny a sna�ili se hledat cesty k sobě. 

Deset měsíců – to není ani hodně, ani málo. Prostě „ tak 

akorát“ na poděkování všem, kteří jste se na nás 

usmívali, věřili nám a projevovali úctu k pedagogické 

práci. 

Nechme tedy dozrát červen na červenec a srpen, a 

v září budeme „ zářit“ radostí z odpočinku, nových 

zá�itků a vzájemného shledání.  

… Krásné léto …… Krásné léto …… Krásné léto …… Krásné léto …    

Rozloučení … 

Dovolte mi, abych se rozloučila s Vámi milé kolegyně, s 

dětmi a s Vámi vážení rodiče a poděkovala všem těm, 

kteří si vá�ili mé práce a byli laskaví, vstřícní a 

chápaví. Odcházím z Mateřské školy v Paskově. Moc 

ráda jsem tu byla s Vámi. Vzpomínky, které mám z 

tohoto místa zůstanou v mém srdci … srdečně děkuji 

své milé paní ředitelce za životní moudrost a laskavost  

Vaše Sylvie Březinová 



 

 

      
 

 
 

Jarní koncert 5. 5. Děti s hudební přípravky p. uč. Vojkovského si  
zazpívaly s ostatními hudebníky ze ZUŠ. 

Besedy v knihovně "Moravské pověsti“ v celoročním tématu besed 
byly děti seznámeny formou povídek a pověstí, s historií okolí našeho 
kraje. 

Hudební pořad „Zpívánky“ 11. 5. zpívánkové odpoledne plné lidových  
písniček, které pan hudebník doprovázel hrou na kytaru, mělo u dětí 
úspěch. 

Divadlo loutek v Ostravě „ O pejskovi a kočičce“ 12. 5. děti ze třídy 
Cipísek navštívily nové divadélko s orlojem.  

Oslava Dne maminek odpoledne pro maminky k jejich svátku. Všechny 
děti tančily, zpívaly, přednášely, hrály pohádky a užívaly si svých 
maminek při hrách v centrech aktivit. 
 
Pasování na školáky 18. 5. Letos pasoval děti na školáky pan rytíř z hradu 
Hukvaldy. Pan rytíř se svým mečem budil u dětí respekt, ale i nadšení.  
 
Vystoupení sborečku „Notička“ 25. 5. zpěváčci zazpívali dopoledne pro 
důchodce, odpoledne pak pro své rodiče a blízké.  
 
Dětský den 1. 6. oslavily děti sportem. Plnili sport. úkoly na stanovištích. 
 
Setkání předškoláků s panem starostou 14. 6. Pan starosta přál budoucím 
školákům, děti dostaly dáreček za obec a knihu za MŠ. 
 
Setkání dětí s budoucími p. učitelkami z 1. tříd. 16. 6. Dětem se 
představily paní uč., které je budou učit příští školní rok v první třídě. 
 
Florbalový zápas 16. 6. naši florbalisté z přípravky si zahráli proti žákům 
ze ZŠ. 



 

 

 

Nezapomenutelný zážitek si uchovají děti, které        
18. května pasoval na hradě Hukvaldy rytíř 
Santiago de Fieto. Pasování si však budoucí školáci 
museli zasloužit plněním úkolů cestou na hrad. 
Všechny děti ze třídy Krteček i Křemílek zdolaly 
cestu ke hradu a byly odměněny medailí 
s obrázkem rytíře. A pak, … nastala ta osudová 
chvíle …  

Nastoupení předškoláci ani nedýchali, když spatřili 
přicházet pana rytíře, jemuž se za pasem pohupoval 
opravdový meč. Postupně s pokleknutím před rytíře 
byli předškoláci pasováni na školáky. Své stvrzení 
dostali školáčci na pasovací listině s pečetí. Dětem 

zářily jiskřičky štěstí v očích a byla vidět jejich  radost.  

   Za kolektiv pedagogů přeji našim budoucím prvňáčkům šťastný start na začátku 
nové cesty za poznáním a krásné léto. 

Sylvie Březinová 
 

 



 
Ve středu 11.5.2011 jela třída „Cipísek“ na výlet do Divadla loutek v 
Ostravě. Odjeli jsme po svačině v 9 hodin dopoledne, vezl nás 
miniautobus pana Michálka. 
Všichni jsme se moc těšili, děti seděly v autobusu a sledovaly cestu do 
Ostravy. Jeli jsme přes Hrabovou, pak přes řeku Ostravici a po ulici 
Bohumínské až do Ostravy na křižovatku k Sýkorovu mostu. Tam po 
pravé straně stál velký tank, my jsme jeli přes most a po nábřeží až k 
divadlu. Kousek jsme šli pěšky,  před divadlem obdivovali krásné 
dřevořezby, které znázorňovaly pohádkové bytosti. Před nimi jsme se   
vyfotografovali. 
Po vstupu do předsálí jsme si odložili svetry a vešli do divadelního sálu, 
který je polokruhovitého tvaru, sedadla jsou přizpůsobena dětem a čekali 
na začátek představení.   
Pohádka „O pejskovi a kočičce“ měla tři části. První část „O to jak pekli 
dort“, druhá část“Jak myli podlahu“, třetí část „Jak našli panenku, která 
plakala“. Mezi částmi byla krátká přestávka.  Děti dávaly pozor, pohádky 
sledovaly se zaujetím, vůbec nerušily. Byl to pro ně velmi silný zážitek, 
některé děti byly v divadle poprvé, některé děti chodí do divadla 
pravidelně s rodiči nebo prarodiči. Když pohádky skončily, děti nadšeně 
tleskaly a herci, kteří vodili loutky dětem mávali spolu s pejskem a 
kočičkou. 
 Po představení jsme si všichni zašli na toaletu a pak se oblékli, rozloučili 

se s divadelními  zaměstnanci a vyšli 
ven. 
 Před divadlem nás oslovila paní, která 
nám sdělila, že pokud počkáme do 
dvanácté hodiny, uvidíme divadelní 
orloj. Tak jsme čekali asi deset minut, 
zpívali písničky a pak se konečně 
dočkali. Otevřela se černá okna a my 
uviděli další pohádkové postavy, které 
se začaly pohybovat, také nám k tomu 
hrála hudba. 
Opět to byl velký zážitek a my jsme 
spokojeně odjeli zpět do Paskova. 
Náš výlet do divadla se zdařil, počasí 
bylo nádherné a my si přivezli krásné 
zážitky domů. 

Za oddělení zapsala Alena Horklová  



 
 
 

 
 

Akce dětí v měsíci květnu v oddělení  

 

 

                Rákosníček 
 
 
 
 

 
    V měsíci květnu jsme s dětmi připravovali dvě akce. Nejdříve jsme pro maminky 
nacvičovali krátký program na školní besídku. Nacvičili jsme  dramatizovanou pohádkou, 
tanečky, básně i písničky. Překvapili jsme maminky hezkým dárkem. Odpoledne s maminkou 
se nám vydařilo a doufáme, že maminkám se vystření líbilo tak jako nám.  
    Druhá, neméně důležitá akce, bylo závěrečné vystoupení sboru Notička, ve kterém 
vystupuje řada dětí z našeho oddělení. 
    Vystoupení bylo zúročení výsledků celoroční práce sborečku. Pro děti to byla opravdu 
veliká zkouška. Poprvé musely překonat trému, ostych při prvním vystoupení před dospělými 
lidmi. Musely se naučit být ukázněné, soustředěné a posledních 14 dní při nácvicích i trpělivé. 
Program děti předvedly v dopoledních hodinách pro důchodce a odpoledne pro rodiče a 
rodinné příslušníky. 
    Pomaloučku se dostáváme ke konci školního roku, a proto bychom touto cestou rádi 
poděkovali Vám, všem rodičům za pěknou spolupráci během celého školního roku a přejeme 
Vám krásnou dovolenou a mnoho radostných chvil s Vašimi dětmi. 
 
                                                                                                      uč. Šugarová, Forgačová 
 
 
 

 
 



Oddělení Krte ček 

 

Dne 10. 5. 2011 v oddělení Krteček proběhlo hravé odpoledne s maminkou. Děti 
svátkem maminek žily celých čtrnáct dnů, kdy si chystaly pro maminky dárečky, písničky, 
básničky, taneček, pohádku a vymýšlely spolu s pani učitelkami soutěže, které by si 
s maminkou zahrály. 

V daný den „ D “ děti dopoledne chystaly pro maminky překvapení – puding s ovocem 
a piškoty, stolečky slavnostně vyzdobily. Odpoledne v 15.00 hod. již každý vyhlížel Tu svou 
maminku. Po přivítání děti předvedly, co si pro ně připravily, zasoutěžily si s nimi, zatančily a 
předaly vlastnoručně vyrobené obrázky. Na závěr pozvaly maminky ke stolečkům k malému 
pohoštění a Ty, se rády o puding s dětmi rozdělily. Odpoledne se vydařilo, maminkám i 
dětem se líbilo a domů odcházeli všichni s dobrou náladou.                                       

p. učitelky: Bc. Taťána Řehová 

 Ivana Tanušková 

 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

MALÍ, ALE FRAJE ŘI,  
JSOU PASKOVŠTÍ JEŠTĚŘI. 

 
 

Tímto pokřikem si dávají sílu a kuráž kluci  ,,FLORBALÁCI“  na tréninku  
i turnaji. Někteří trénují a hrají již druhým rokem, ostatní si teprve začínají 
osvojovat techniku, v Paskově tolik oblíbeného sportu. 
Nejdůležitější je však to, že si při pátečních setkáních osvojují pravidla 
sportovního chování a navazují nová dětská přátelství. 
Učí se zde i samostatnosti při sebeobsluze ( oblékání….). 
 
Poděkování patří trenérům – p. Staňkovi a Jasiokovi, kteří se klukům každý 
pátek věnují a připravují odpoledne pro sport. klub SAURIANS nové posily. 
 
Hezké prázdniny!!                                                                            

P. uč. Ivana Havránková 
 

 
  
 



 

 

 

        

    

    

DDDDětský den dtský den dtský den dtský den děti oslavily sportem. Na pti oslavily sportem. Na pti oslavily sportem. Na pti oslavily sportem. Na pěti stanovištích pro nti stanovištích pro nti stanovištích pro nti stanovištích pro ně    byly pbyly pbyly pbyly připravenyipravenyipravenyipraveny    

sportovní disciplíny sportovní disciplíny sportovní disciplíny sportovní disciplíny ––––    hod míhod míhod míhod míčkem na cíl, chkem na cíl, chkem na cíl, chkem na cíl, chůze na malých chze na malých chze na malých chze na malých chůdách, pdách, pdách, pdách, převážení evážení evážení evážení 

brambor do kopebrambor do kopebrambor do kopebrambor do kopečka a pka a pka a pka a překážkové dráhy sekážkové dráhy sekážkové dráhy sekážkové dráhy s    ppppřeskakováním peskakováním peskakováním peskakováním překážek, podlézáním, ekážek, podlézáním, ekážek, podlézáním, ekážek, podlézáním, 

lezením po síti, podbíháním lana, …. lezením po síti, podbíháním lana, …. lezením po síti, podbíháním lana, …. lezením po síti, podbíháním lana, ….     Radost zRadost zRadost zRadost z    pohybu nám ppohybu nám ppohybu nám ppohybu nám překazil déšekazil déšekazil déšekazil déšť, ale sladká , ale sladká , ale sladká , ale sladká 

odmodmodmodměna nanukem všechny dna nanukem všechny dna nanukem všechny dna nanukem všechny děti potti potti potti potěšila šila šila šila ☺☺☺☺    


