Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017.
Nový školní rok jsme zahájili 1.9.2016. K tomuto datu bylo zapsáno 22
dětí. Stav na konci školního roku byl 23 dětí. Z toho bylo 5
předškoláčků a 4 děti mladší 3 let.
V mateřské škole se během prázdnin 2016 událo mnoho změn. Byl
vybudován odvětrávací komín, který odvádí z objektu vlhkost. Byly
odstraněny stávající omítky ve výdejně, jídelně a šatně, aby se mohly
zazdít větrací lišty po obvodu místností. V šatně dětí se dělala nová
podlaha, pokládalo se lino, vyměnily se staré skříně za nové, zakrylo
se potrubí na vodu a topení v horní části šatny a jídelny.
V chodbě se odstranilo dřevěné obložení, upravily se omítky, na
schodiště se položilo nové lino. V celé budově se vyměnily dveře.
Rovněž ve sklepě byly vyměněny staré dveře za nové plastové
v nestandardní velikosti. Upravila se ložnice novými záclonkami a
povlečením pro děti. Ve výdejně se instaloval nový pracovní stůl na
přípravu jídel a uložení varných nádob. Do jídelny se zakoupily 4 nové
barevné šestiboké stoly s novými židličkami.
I ředitelna se vybavila novým nábytkem.
V tomto školním roce nenastaly žádné personální změny- p. ředitelka
Naďa Nývltová, p. učitelka Jana Balcarová, výdejčí stravy a školnice p.
Ludmila Genzerová.
Během roku jsme měli jako každoročně mnoho tradičních i nových
akcí, které se dětem i jejich rodičům líbily.
V září děti zhlédly divadelní představení divadla Beruška – Podzimní
pohádka se zvířátky, ve kterém se dozvěděly o životě některých
lesních zvířat. Divadlo nás navštívilo ještě v lednu s představením
Babička a její kouzelná slovíčka, kde si děti připomněly slušné
chování.
V září 2016 jsme využili nabídky Bc. Michaely Čechové zapojit se do
nového programu Masáže děti dětem. Tento jedinečný program
přináší pozitivní a uklidňující dotek všem dětem. Děti jsou
uvolněnější, dochází ke zvýšenému pocitu klidu a jsou šťastnější,
odbourává se agresivita u dětí. Program probíhal jednou týdně pod
vedením samotné lektorky a účasti p. učitelky.

Na podzim, jako každý rok, bylo oblíbené společné pouštění draka.
Během měsíců října a listopadu jsme s dětmi navštěvovali jednou
týdně solnou jeskyni ve Štramberku. Tento ozdravně –relaxační pobyt
měl velký vliv na snížení nemocnosti dětí v tomto období a posílení
imunity. V listopadu a v dubnu nás navštívila „Veverka Terka a myška
Klárka“. Od nich jsme se dozvěděli něco o vánočních zvycích a
dopravní problematice, děti soutěžily a prakticky si zkoušely pravidla
silničního provozu.
V prosinci jsme navštívili příborské muzeum, kde děti poznávaly
vánoční zvyky a názorně i vytvářely drobné ozdoby z včelího vosku.
Ve školce jsme s dětmi pekli vánoční cukroví a oživovali staré vánoční
tradice a zvyky.
Setkali jsme se i se seniorkami a rodiči při vánoční besídce, na které
děti předaly dárky a přání a tím jsme rozvíjeli vzájemné citové vztahy
v rodině a k ostatním lidem.
V únoru jsme měli tradiční maškarní rej. Při výrobě masek a během
programu jsme se učili spolupracovat ve skupině s ostatními, rozvíjeli
jsme hrubou i jemnou motoriku při výrobě masek a následně při
soutěživých hrách.
Pro maminky jsme připravili dílničky s posezením a pohoštěním,
na které si maminky s dětmi vytvořily dekoraci a proběhla vzájemná
výměna zkušeností a zajímavostí týkající se dětí.
V březnu k nám přijelo divadelní sdružení Jiřinka se svým programem
O mlynářském řemesle a děti se seznámily s profesemi ve mlýně,
dokonce si vyzkoušely prakticky některé činnosti formou hry.
Tradiční akcí se stalo vystoupení pro seniorky k MDŽ a předání dárků
od dětí. Děti se na setkání vždy těší a myslíme si, že je to vzájemné. U
dětí to vytváří povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.
Oblíbenou akcí na konci zimy je vynášení Moreny společně se
seniorkami, které se rády účastní a v hojném počtu.
Navštívili jsme i mateřskou školu v Mošnově, kde jsme pokračovali ve
spolupráci a vzájemném poznávání.
V dubnu jsme se byli podívat na Velikonoce v Žerotínském zámku v
Novém Jičíně. Tam se děti seznámily s velikonočními tradicemi,

vytvořily si drobné upomínkové předměty, které se vztahují
k Velikonocům.
Na zahradě MŠ pak následovalo zábavné dopoledne „s hledáním“
velikonočního zajíčka. Zároveň proběhly soutěže a hry. Děti své
zážitky živě komentovaly, vyjadřovaly se k nim. Cvičily svou fantazii,
pozornost a představivost.
V tomto měsíci nás „navštívila“ i Veverka Terka a myška Klárka.
Uskutečnila se logopedická depistáž a poradna p. Mgr. Kunzové
s následným doporučením pro rodiče.
Taky jsme si zajeli jsme do Záchranné stanice v Bartošovicích, kde se
starají o všechny druhy volně žijících zvířat. Připravili pro nás krásný
program, kde děti získaly spoustu nových vědomostí o volně žijících
zvířatech a navázali jsme tím na právě probírající témata v MŠ.
V květnu se děti dozvěděly o canisterapii, viděly praktickou ukázku
práce se cvičeným psem, byly poučeny o tom, jak mají reagovat při
setkání s cizím psem a jak se ochránit.
Pro maminky k svátku byla připravena dílnička. Maminky s dětmi
společně strávily odpoledne při vytváření dekorace.
Koncem května jsme navštívili Jarošův statek ve Studénce. Viděli jsme
tam spoustu domácích zvířat a dozvěděli mnoho zajímavých
informací ze života zvířat, děti si prakticky vyzkoušely práci a hlavně
péči o domácí zvířátka.
Den dětí jsme oslavili v restauraci U Žabáka. Pan Šeděnka nám
připravil vynikající zmrzlinový pohár. Moc jsme si pochutnali.
V červnu nás čekalo rozloučení se školáky, které proběhlo na zahradě
Společně s rodiči a balónkovým klaunem, který měl u dětí velký
úspěch
Školní rok jsme završili poznávacím výletem do Štramberka. Navštívili
jsme tam jeskyni Šipku, podívali jsme se i do centra města a ochutnali
jsme místní specialitu – štramberské uši.
Koncem měsíce jsme se setkali s myslivci na myslivecké chatě
v Mošnově. Čekala nás tam pestrá nabídka činností. Viděli jsme
divoké ptáky při lovu, děti rozlišovaly zvířecí stopy, poznávaly různé
druhy stromů a jejich listy a spousta dalších věcí. Ve spolupráci
budeme určitě pokračovat i v příštím roce.

Školní rok jsme završili společnou fotografií na památku.
Provoz MŠ byl ukončen 14. července 2017.

