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Podzimní  
 

Sluníčko se rozloučilo  
s kytičkami, s travičkou,  
na cestu jim zamávalo 
paprskovou ručičkou. 
Jděte všichni honem spát,  
musím podzim přivítat. 
 

 
 

 

                  
 

 
 
 
Vážení čtenáři. 

Vítejte na stránkách časopisu Mateřské školy. 

Dovolte mi prosím představit nové členy týmu v tomto 
školním roce. 
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  p. asistentka    p. asistentka 
   Daniela Zemanová    Kamila Piestovčáková 
       třída Krteček     třída Maková panenka 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pedagogové z Mateřské školy se stále   
vzdělávají....je to nekonečná cesta 
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            Mateřská škola Paskov, p.o. je 
zapojena do projektu s názvem CESTA, 
reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569. 
Aktivity projektu CESTA se zaměřují 
na rozvoj dovedností pedagogů  přijímat 
a poskytovat efektivní kolegiální 
podporu. Do tohoto projektu je 
zapojeno celkem pět pedagogů z naší 
paskovské mateřské školy. Klíčovými 
aktivitami jsou získání kompetence v oblasti polytechnické, čtenářské a 
předmatematické gramotnosti, plánování a efektivní komunikace. 

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním 
fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Doba realizace 
aktivit je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020. 
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. 
          Jednotlivé Cesty projektem mají různé cíle a s tím související různé 
časové dotace. Cílů dosáhneme prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením 
zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze 
zahraničí, případně zvýšením kompetencí pro lektorskou činnost. Důležitá je 
závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu 
(resp. interní mentoring) na své škole a ověřují si tak dosažení cíle. 
         Věříme, že ačkoli cesta životní je velmi klikatá stejně jako v tomto 
projektu, na konci CESTY objevíme „NĚCO“, co nás posune o stupínek výš a my 
budeme moci „OBJEVENÉ“ předat našim dětem v mateřské škole... 
 

 

Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ Paskov 
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PROJEKT EKOŠKOLA  
 První schůzka našeho EKOTÝMU 

Dne 9. 10. dojela do naší školičky koordinátorka ekotýmu 
Olinka Golasová a první schůzka v tomto školním roce mohla 

začít. Byli jsme moc rádi, že jsme mohli přivítat jak stávající 
členy, tak i nové, kteří se chtějí k nám přidat a doplnit tak 

naše řady v ekotýmu. 
Při seznámení nových členů s projektem Ekoškola se děti 

s chutí pustily do připraveného pohoštění. Poté jsme si rozdělili funkce, které 
děti graficky znázornily a zopakovali jsem si 7 kroků, které nám Olinka vysvětlila 

velice trefně: „Je to jako péct bábovku: 
1. Ekotým – ve více lidech se lépe peče,  
2. Analýza – zjistíme, zda máme doma všechny suroviny,  
3. Plán činností – když zjistíme, že nám nějaké suroviny chybí, tak je musíme  

doplnit, rozdělíme si úkoly, 
4. Sledování a vyhodnocování – zjišťování, zda jsme dali do bábovky opravdu všechny 
suroviny,  
5. Enviromentální výchova ve výuce – zbytky se surovin se třídí a některé se  

mohou ještě použít, 
6. Informování a spolupráce – pozveme kamarády na ochutnávku 
7. Ekokodex – pravidla, které i při pečení musíme dodržovat 
 V druhé půlce jsem se společně domluvili na tématu, které nás bude 
provázet po celý letošní rok, a to VODA. Probrali jsem si a rozdělili jednotlivé 
otázky, na které bychom měli zjistit společně s dětmi odpovědi a graficky to 
s dětmi zaznamenat.  
 Schůzku jsme jako vždy pojali v přátelské atmosféře a již teď se těšíme 
na další, která se bude konat během ledna 2018. 
 

          
 
 

p. uč. Radka Mynářová 
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Pedagogové z Mateřské školy Paskov se zúčastnili 
BESEDY s dětským psychologem v ostravské 

Mateřské škole Za školou 
 

Dne 2. listopadu 2017 od 13,00 hod. jsme se zúčastnili BESEDY 
S RODIČI PhDr. Marka Hermana pořádanou 

MŠ ZA ŠKOLOU v Ostravě. Čas 
strávený s člověkem, který působí na rodiče 
tak, že se vždy musí zamyslet, je pokaždé 

přínosem. V dnešní době plné konzumu a 
materiálních hodnot se pozornost rodičů 

k dětem stává okrajovou záležitostí. 
Děti se do mateřských škol odkládají, stává 

se, že i dvouleté dítě, které tolik potřebuje mít mámu u sebe je 
v mateřské škole i 9-10 hodin denně. Pro zdravý vývoj jedince, pro 
kterého je také jedním z úkolů v dospělosti, postarat se na stáří o 

své rodiče, naprosto frustrující. Je na nás abychom si to včas 
uvědomili a zamysleli se nad myšlenkou PhDr. Hermana: „nestarali 
jste se o mně, když jsem byl malý…já se o Vás taky nepostarám…“. 
Tvrdé ale k zamyšlení. Jedno je jisté. Všichni si přejeme, aby naše 
děti vyrostly ve zdravě sebevědomé jedince s úctou k ostatním a 

neznám mámu, která by nechtěla mít krásný vztah se svými dětmi po 
celý život. 

Budeme se moc těšit, že se nám podaří uspořádat BESEDU PRO 
RODIČE s PhDr. Markem Hermanem, psychologem, také v naší 
Mateřské škole Paskov již v tomto školním roce 2017/2018. 

       
Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka 
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Návštěva Sluňákova 
V říjnu jsem, společně s naší koordinátorkou Ekotýmu Olinkou Golasovou, 

navštívila v rámci semináře Centrum ekologických aktivit města Olomouce. Jedná 
se o centrum nabízející prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k 

přírodě i k sobě samému. 
Seminář byl zaměřen na téma: Příklady dobré praxe v Ekoškole pro MŠ - 

Jak začít v novém školním roce. Postupně jsem se zaobírali prvními čtyřmi kroky 
Ekoškoly: 

 
1. EKOTÝM      2. ANALÝZA 

 
 

3. PLÁN ČINNOSTÍ     4. SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
 
 
 
 

Velice nás potěšilo zjištění, že Olga vede náš ekotým správným směrem a všechny 
požadavky splňujeme. Nejcennější pro nás bylo sdílení s ostatními kolegy a 

koordinátory, kde jsme si vyměňovali navzájem své zkušenosti a typy k naší další 
práci. 

Školení probíhalo ve velice přátelské atmosféře a rádi se v tomto centru opět 
zúčastníme dalších školení, které nás v ekologickém směru posunou zase o 

kousíček dál. 
           

 
 

p. uč. Radka Mynářová 
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VODÍCÍ PEJSEK V NAŠÍ MŠ 

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 jsme s dětma z naší MŠ prožili velmi hezkou dopolední 
hodinku s milým pánem Ladislavem Holbou a jeho věrnou a poslušnou fenečkou 

Amy – vodícím pejskem. Pan Ladislav má hendikep ztrátu zraku a částečně 
sluchu, proto k jeho zdravotním pomůckám patří i červenobílá hůl, která značí 

kombinované postižení. 

Jeho fenečka Amy je úžasně milá a hodná k dětem, ale zároveň věrnou a vzornou 
parťačkou, která svému páníčkovi pomáhá zvládat běžné úkony, jako je bezpečně 

se pohybovat po 
místnosti, sejít a vyjít 
schody, obejít 

překážky, přejít přes 
přechod a dostat se 

bezpečně k cíli. Tento 
vodící pejsek má i 

výcvik v canisterapii, 
takže se svým pánem a 

jeho manželkou 
navštěvují hendikepované 

lidi a pomáhají při 
léčbě hlavně psychiky. 

Děti si mohly vyzkoušet, jak takovým lidem pomáhat a jak to, co nám připadá 
samozřejmé, je pro ně obtížné. Děti si mohly vyzkoušet i chůzi poslepu, s 

černými brýlemi a zjistily, že to vůbec není jednoduché takto žít a zařadit se do 
běžného života nás zdravých lidí. 

Paní učitelky i děti si zkusily, jak převést slepého člověka přes přechod, jak 
obejít překážku a další. 

Proto panu Holbovi moc děkujeme, že nám svoji milou besedou přiblížil život 
zdravotně postižených lidí, kteří musí bojovat s nejednou překážkou a mají to v 

životě daleko obtížnější než my, zdraví lidé. Fenečce Amy, která je dokonale 
připravená pomáhat držíme palečky, aby svému páníčkovi pomáhala ještě mnoho 

let. 

p. uč Ivana Ševčíková 
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Výstava zahrádkářů v Komunitním centru v 

Paskově 
 

V měsíci září se děti z naší mateřské školy zúčastnily tradiční výstavy 
zahrádkářů v komunitním centru Paskova. 

 
Na této výstavě má naše mateřská škola pravidelnou expozici, kterou tvoří 

práce našich dětí. Každá třída se snažila o dílo a děti tvořily za podpory 
pedagogů krásné výrobky a výkresy. Na panelech a stolech paní učitelky 
vytvořily nádherné  prostorové dekorace z přírodních materiálů. A děti s 
podporou svých rodičů vystavovaly své panáčky, zvířátka a  korálky také z 

přírodin. Vše dotvořily kresby a malby našich malých malířů.  
 

Návštěvníci tak mohli na výstavě zhlédnout kromě ovoce a zeleniny také 
pestrou tvorbu našich nejmenších umělců. Kromě mateřské školy zde 

vystavovala i základní škola a zájmové skupiny paskovských občanů. Na 
výstavu jsme se šli spolu s dětmi podívat a velmi se nám líbila. Kromě 
výtvarných prací zejména tradiční lidová tvorba a ukázka řemeslné 

zručnosti našich předků. 
 
p. uč. Alena Horklová 
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Návštěva záchranné stanice Bartošovice u 

Nového Jičína  
 

V pátek 15.9.2017 v 8 hodin ráno děti z tříd Rákosníček a Krteček nastoupily u 
naší paskovské školky za doprovodu pedagogů do přistavených autobusů a 

společně jsme se vydali na exkurzi do Záchranné stanice v Bartošovicích na 
Novojičínsku. Toto zařízení slouží od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata 

a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. Našemu 
výletu přálo počasí, takže děti mohly zhlédnout nejen vnitřní expozici vycpaných 
zvířat žijících v Poodří v návštěvnickém středisku zvaném Dům přírody, ale rovněž 

venkovní expozici živých "pacientů". Zajímavostí je, že Dům přírody původně 
sloužil jako fara a je téměř 300 let starý. Obě části expozice byly poutavě a 

zároveň odborně komentovány zaměstnanci Záchranné stanice. Děti byly poučeny 
o jedovatých hadech. Dále se mimo jiné dozvěděly, že na nalezená mláďata ve 

volné přírodě se nesahá, protože mohou být jen dočasně opuštěná a lidský pach by 
mohl vést k zapuzení ze strany matky, a nebo že zdánlivě opuštěné mládě zajíce 

je v zimě schopno přežít i tuhé mrazy bez lidské pomoci. Venku nás upoutal 
zejména vzrostlý orel sklalní, který se ve stanici rehabilituje v rámci projektu 

"Návrat orla skalního do České republiky". Dětem se líbili černí krkavci vyluzující 
různé roztodivné zvuky, rozmanité druhy sov, z nichž nejroztomilejší byl kulíšek 

nejmenší, nebo neposedné veverky. Úsměv na tváři našich malých milovníků 
přírody vyloudila také koupající se sojka. Dobrá nálada se nesla celým naším 
výletem a pevně věříme, že se děti nejen poučily, ale prohloubily vztah k naší 

krásné přírodě, kterou je potřeba chránit. A za tuto obětavou práci patří 
zaměstnancům Záchranné stanice v Bartošovicích velký dík! 

 
 

Asistent pedagoga Daniel Milich 
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Vítání občánků 
 

Tak jako každý rok, tak i 4.11. byli v naší obci přivítání noví občánci. Letos to bylo 
první vítání a tak se sešlo tolik miminek, že jsme byli nuceni, rozdělit je na dvě 

skupinky.  
Naše děti si pro ně nachystaly básničky, které přednesly rodičům a rozdali 

maminkám kytičky. Aby děti nevyšly zkrátka, vzali si naši školáčci na starost i 
jejich pohoupání v kolébce.  

Za nás za všechny jim do života přejeme jen to nejlepší a hlavně hodně 
zdravíčka. Už se těšíme až k nám nastoupí za pár let do mateřské školky. 

 
p. uč. Renáta Kožušníková 

 
 

Mateřská škola Paskov ve středu 22.11.2017 uspořádala pro rodiče besedu 
s odborníkem Mgr. Jiřím Haldou na téma 

„Výchova dětí do 6let“ 
        Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog a spolu s Markem Hermanem a 
Janem Svobodou patří k lektorským legendám. Zaměřuji se především na 
problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. V 
personálním poradenství se specializují na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní 
náhled.   
        Přednáška byla určena především rodičům, pedagogům a všem, kteří 
chtějí o této problematice vědět něco z pohledu odborníka a trochu jinak. 
Velmi poutavou formou Mgr. Halda seznámil přítomné s danou 
problematikou. „Mým cílem je pokoušet se osvětou a přesvědčováním o 
alespoň malou korekci náhledu na  výchovu dítěte. Je neuvěřitelné, jak 
banálně lidé zaměňují 
potřeby dětí a svoje pohodlí. 
Jak ochotně lidé svedou 
svoje selhání na kohokoliv. Že 
nikoho netrápí, že malé děti 
mají svoje zrání 
nesrovnatelně citlivější než 
předškoláci – a že se nikdo 
zaškolováním do MŠ oficiálně 
nezabývá. Matky smí 
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odkládat děti, i když jsou doma (nezaměstnané, na mateřské, v domácnosti) 
– spoustu matek přestalo bavit být se svými dětmi, hloubí mezi sourozenci 
propasti a ztrácí potřebu vyznat se v tom, co se v nich děje. Nezaměnitelná 
je rovněž role otce, která se v současném světě naprosto ztrácí.“ 
 

 
Nejdůležitější body přednášky: 

• do tří let věku se formuje až 90% naší osobnosti, jde tedy o 
naprosto klíčové období lidského života 

• absolutně nejdůležitější v tomto období je bezpečná vazba mezi 
mámou a dítětem 

• tato vazba se utváří zejména jejich vzájemným kontaktem, když jsou 
přirozeně spolu, malé dítě potřebuje ze všeho nejvíce být se svou 
mámou 

• dítě buduje do tří let důvěru v sebe sama a svět kolem sebe, 
potřebuje doslova najít svůj domov 

• máma je v tomto směru pro dítě nikým a ničím nenahraditelná 
• jakékoli dlouhodobé odtržení dítěte od mámy je v tomto věku pro 

dítě nebezpečné a může ho trvale a nevratně poškodit   
• víme, že malé dítě potřebuje určité množství pozornosti, určitý 

počet doteků, určitý počet pohlazení, určitý počet pohledů z očí do 
očí 

• žádná učitelka či chůva není schopná v tomto směru plnohodnotně 
nahradit mámu 

• malé dvouleté dítě například vnímá sebe a mámu jako „jednu bytost“ 
a neumí se od mámy oddělit, k tomu dochází až kolem věku tří let 

    Přednášky se zúčastnilo 52 osob a jen škoda ,  že z řad rodičovské 
veřejnosti tuto možnost využilo 
pouze 19 rodičů !!!!! Ti, kteří 
přednášku vyslechli ji hodnotili za 
velmi podnětnou, zajímavou a 
inspirativní.  Poděkování panu Mgr. 
Haldovi dlouhým potleskem 
vyjádřili i přítomni pedagogičtí 
pracovníci z okolních mateřských 

škol.  
p. uč. Bc. Taťána Řehová 
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Pedagogové z MŠ Paskov navštívili poradenské středisko pro rodinu 

a děti „RaD“ – služba rané péče 
V pondělí 9. října se skupina zaměstnanců MŠ zúčastnila návštěvy poradenského 
střediska pro rodinu a děti „RaD“ – Službu rané péče. Tuto poradenskou službu 

nabízí Sociální služby města Havířov.  S paní Mgr. Renátou Vališovou, DiS., 
vedoucí střediska se, kterou jsme vedly diskuzi na tuto problematiku. Vyměňovali 

si své zkušenosti a vzdělávací přístupy k dětem s postižením. 
Posláním Poradenského střediska „RaD“ je poskytnout rodinám s dětmi se 

zdravotním postižením potřebné informace, podporu a pomoc, aby byly schopny 
se zorientovat v situaci, v níž se rodiny ocitly. S ranou péčí získají rodiče službu 
zaměřenou na celou rodinu dítěte s postižením a na potřeby všech jejích členů. 

Centrum rané péče jim poskytne podporu při vyrovnávání se s postižením dítěte, 
jakož i ohledně péče o dítě a stimulace jeho vývoje. Poradce rané péče je 

profesionál, který při práci čerpá z širokého spektra teoretických znalostí i z 
praktických zkušeností, nashromážděných za dobu existence rané péče. 

Cílem služby rané péče je rozvíjet komunikační dovednosti, podnítit rozvoj 
sociálních interakcí mezi dítětem se zdravotním postižením a dalšími členy 

rodiny.  Ve shodě s očekáváním a potřebou rodin podporovat začleňování dětí z 
rodin se zdravotním postižením do vzdělávacích zařízení běžného typu. 

Poradenské středisko nabízí i jiné služby jako je odborné sociální poradenství. 
Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ je příspěvkovou organizací 

Sociálních služeb města Havířova a poskytuje odborné sociální poradenství 
rodinám s dětmi a mladým dospělým se zdravotním postižením ve věku do 26 let 

(dále jen OSP). Služba OSP nabízí služby v oblastech orientace v sociálních 
systémech (dávky, služby) a v oblasti vzdělávání (spoluúčast na integraci do 

běžných škol). 
Třetí službou, kterou středisko nabízí, je tzv. odlehčovací služba. Posláním 

služby je poskytovat rodinám úlevu od stálé, dlouhodobé péče o děti či mladé 
dospělé se zdravotním postižením. O, které je jinak pečováno v přirozeném 
sociálním prostředí a předchází tak umísťování dětí a mladých dospělých se 

zdravotním postižením do pobytových služeb. 
 
 
 

Bc. Kristina Skopalová, asistentka 
pedagoga 
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Odšťavňujeme ovoce 
 

V rámci projektu skutečně zdravá školka děti pravidelně každý týden 
odšťavňují ovoce, které si přinesly. 

 
Výroba šťáv v mateřské škole má u dětí velké ohlasy, děti nejen že 

džus rády pijí a ochutnávají, ale také se aktivně a s nadšením zapojují 
do čištění a krájení ovoce a také jeho odšťavněním. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

p. uč. Kristýna Fluksová 
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Zámecké strašení 
 

Jako každý rok, tak i letos …připravila naše 
MŠ pro děti i rodiče z Paskova krásnou a 
efektivní akci „Zámecké strašení“. Děti 
s malými svíticími lampiony a nástroji, 
které vydávaly strašidelné zvuky se po 

zahájení před branou naší MŠ, o které se 
postarala p. uč. Ivana Kabilová, vydaly ve 
tmě k zámeckému parku. Tam už na ně 

čekala strašidelná, blikající brána, kterou 
musely projít za zvuků a kvílení strašidel 

z reproduktorů, o které se postaral…. 
 
 
 
 
 

 
Děti i s rodiči musely prokázat 
svou statečnost chůzí kolem 

vydlabaných dýní, přes můstek až 
na kopec, kde si sáhly do 

strašidelného pytle pro hračku a 
perníček, poté musely zvládnout 
ještě trasu přes temný park až 

k velké vatře, která se rozhořela 
ke konci akce. Všem, kteří se 

podíleli na přípravě a pohodovém 
průběhu celého zámeckého 

strašení patří po zásluze velké 
poděkování. Největší odměnou nám 

všem byly rozzářené oči dětí a 
radost ze zvládnutí celé trasy. Už 
teď se jistě všechny těší na další 
povedené a strašidelné zážitky. 

 

 
      p. uč. Ivana Ševčíková   
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Strašidelný den v Krtečkovi 
 
 

 
 
 
 

   Nejmenší děti v kině 
V pondělí dne 6.listopadu 2017 jsme s našimi nejmenšími dětmi 

z batolecí třídy Cipísek navštívili místní kino v Paskově, kde bylo pro 
nás připraveno pásmo s názvem „Krteček“.  Aby nám nebylo při 

promítání našeho oblíbeného hrdiny Krtečka smutno, spolu s námi 
navštívily kino i děti ze tříd Maková panenka a Rákosníček.  

Pro děti z Cipíska byla návštěva kina velkou událostí. Bylo to totiž 
poprvé, kdy děti opustily bezpečné zázemí zahrady MŠ. S velkým 

předstihem tyto děti trénovaly bezpečnou chůzi s hadem, který jim 
velmi pomáhá při nácviku společné bezpečné chůze s ostatními dětmi 
spolu s odborným vedením pedagogů. Samozřejmostí jsou na těchto 

vycházkách i reflexní vesty.  
Všem dětem se představení velmi líbilo a už nyní se všechny těší na 

další plánované představení v novém roce. 
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Návštěvy knihovny 

 
I v tomto školním roce jsme s dětmi již několikrát měli to potěšení 
navštívit naší městskou knihovnu tady v Paskově.  
 
Velmi ochotné, milé paní knihovnice si pro děti připravily nové, poučné 

pohádky pro nejmenší dětičky.  
 

Téma první přednášky bylo „Eliška a Měsíčnánek“. Příběh vypráví o  
klukovi z Měsíce, který se dostal na Zemi, seznámil se s dívenkou 
Eliškou a ta ho učila poznávat krásu barev na naší planetě – barvu 

Slunce, oblohy, květin, stromů, motýlů ... 
 

 
Druhá přednáška se zabývala příběhem o strašidlech – Strašidláci 

nebrečí. Jejím obsahem a ponaučením bylo, že není hezké se někomu 
posmívat, natož mu ubližovat, ale také není hezké chtít o všem 

rozhodovat a neptat se na názor kamaráda. 
  

Děti si obě návštěvy knihoven velice užily, prohlédly si spoustu 
obrázkových i interaktivních knih a odcházely se spoustou nových 

nápadů a nadšením. 
 
 
 

 
 
 
 

p. uč Kristýna Fluksová 
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Blahopřejeme 

 
Srdečně blahopřejeme naší skvělé kolegyni 
Míši Dvořákové k narození holčičky 
Terezky. Mamince, tatínkovi i miminku 
přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti. 
 
Její malé něžné nožičky, ještě čekají na své 
první krůčky, na to, až poznají svět.  

 
 
Poděkování rodičům 

Velké poděkování patří p. Michalovi Riedlovi, tatínkovi Eliáška Riedla 
za věnování mateřské škole didaktických skládanek a hraček po 

dětech. Věříme, že se Eliáškovi v ostravské škole líbí a přijde se na 
své mladší kamarády do mateřské školy s rodiči podívat. Srdečně 

zveme na Vánoční cinkání! 
 

     Ještě jednou DĚKUJEME! 
               MŠ Paskov, p.o. 
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Pečeme, vaříme s dětmi  
Ovesné koláčky 

 
80g jemných ovesných vloček 
120g bílého jogurtu 
1 vejce 
1 rozmačkaný banán 
1 čl. skořice, kypřícího prášku 
 
Ingredience smícháme a lžičkou tvarujeme koláčky. Pečeme 20 min. 
na 180°C, po upečení dozdobíme např. marmeládou, tvarohem. 
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 Co nás v brzké době čeká? 

 
  
 
 
  
 
 
 
 Interaktivní divadlo Čertí show  
 Navštíví nás Mikuláš s čerty a andělem 

Rozsvícení vánočního stromečku 
Vánoční koncert ZUŠ 
Vánoční cinkání 
Zážitkový workshop se spec. ped. Mgr. Hanou 
Otevřelovou pro rodiče předškoláků 
Plavání 
Lyžařský výcvik 
Karneval  
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