
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLUNKOV, BEZRUČOVA 130 

I naše mateřská škola se konečně dočkala. Již žádný lockdown, žádné dvoumetrové 

rozestupy. Díky tomu se naše školka mohla zúčastnit několika zábavných akcí. Náš 

předškolní svět je zkrátka plný dobrodružství a   zábavy, proto se pojďme společně 

ohlédnout, co všechno u nás děti ve školním roce 2021/2022 zažily. 

 Podzim v mateřské škole by nebyl podzimem bez tradičního šustění křídel draků 

v  oblacích. Proto jsme pro rodiče i děti zorganizovali drakiádu, díky níž se louka 

v nedalekém Radvanově pyšnila draky rozmanitých barev.  

Ani letos jsme si nemohli nechat ujít výstavu ovoce a zeleniny, kterou pořádala 

organizace Českého zahrádkářského svazu. Prostřednictvím výstavy se děti seznámily 

s plody podzimní zahrady. S podzimním časem přišlo i kreativní tvoření z dýní, které si děti 

vydlabávaly a vyřezávaly jak v mateřské škole, tak doma. Tímto u nás započala dýňová 

slavnost, díky níž byli všichni – děti, rodiče i pedagogové – vítáni před vchodem mateřské 

školy přenádhernými dýněmi. 

 Na začátku prosince k nám přišla vzácná návštěva, a to Mikuláš s nebeskou knihou 

a hodným čertem. V celé naší mateřské škole se rozezněl cinkot zvonků, řetězů a slyšet 

byly i tóny mikulášských písniček. Mikuláš nacházel ve své kouzelné knize chválu pro každé 

z dětí, vyčetl z ní ale i to, v čem se mají polepšit. A co paní učitelky? I ty musely Mikuláši 

slíbit, že budou tak hodné a usměvavé jako dosud. A protože jsou děti z  jablunkovské 

školky velmi hodné, dostaly za odměnu balíček plný dobrot.  

 Po návštěvě Mikuláše se začal přibližovat předvánoční čas, který v  naší školce 

neznamená prosté těšení se na Ježíška. Představuje dobu pilných příprav na vánoční 

besídku, kterou děti s chutí nacvičovaly pro své rodiče. Chtěly přece ukázat, jak šikovné 

dokážou být! Paní učitelky s  dětmi pro rodiče připravily pásmo písniček, básniček i 

tanečků. Nejstarší děti zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. Ani na jablunkovský Betlém 

v Alžbětinkách, který je každoročně obdivován nejen obyvateli Jablunkova, ale také naší 

mateřskou školou, jsme nezapomněli. Nejvíce pozornosti při prohlížení Betléma děti 

věnovaly malému Jezulátku, které si hovělo v jesličkách. 

 V polovině února proběhl v mateřské škole pravý karnevalový rej, díky němuž se 

všechny třídy rázem proměnily v  taneční parkety plné veselých masek. Ani paní učitelky 

nezůstaly stranou – i ony si karneval užívaly přestrojené do nápaditých masek. Karneval 

nabídl dětem zábavné úkoly, plno her, soutěží a tance. 

 Pro vychutnání pravé jarní atmosféry uspořádala mateřská škola v  měsíci dubnu 

velikonoční dílničky. Děti za doprovodu rodičů vyráběly v jednotlivých třídách velikonoční 

dekorace a tímto se mohli všichni společně naladit na velikonoční svátky.  

V  tomtéž měsíci se prostory naší školy rozezvučela siréna ohlašující poplach, která 

souvisela s nácvikem požární evakuace. Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 

Jablunkov jsme se snažili o to, aby se celá evakuace, co nejvíce podobala reálné situaci. 

Zásluhou tohoto cvičení již děti z  naší mateřské školy vědí, jak se správně zachovat 

v  případě požáru. Preventivní program byl financován z  projektu MAP Jablunkov, díky 



němuž hasiči pro naši mateřskou školu pořídili bezpečnostní prvky, svačinky a terénní 

lékárničky. 

  A pak přišel máj, lásky čas. Svátek maminek se dotýká srdce snad úplně každého, 

proto jsme s  dětmi připravili milé vystoupení, během kterého jsme společně u kávy a 

koláčků oslavili Den matek. Děti pro maminky vytvořily kouzelná přáníčka a každá z nich 

byla obdarována dřevěným tulipánem, který vyjadřoval nepřekonatelnou zprávu lásky. Za 

vydařené vystoupení byly děti odměněny formou hřmotného potlesku, nespočtem 

spokojených úsměvů, ale i slzami dojetí.  

 V měsíci květnu jsme oslavili svátek nejen maminek, ale také naší Země.  Tato 

oslava se konala pro změnu v jablunkovském Městském lese. Pro děti bylo připraveno 

celkem čtrnáct stanovišť se zábavně- edukační tematikou. Tento ekologicky zaměřený den, 

ukázal dětem důležitost ochrany životního prostředí. 

A aby těch svátků nebylo málo, nezapomněli jsme ani na Mezinárodní den dětí a pustili 

jsme se do radostných hrátek, jelikož teď svůj svátek slavily všechny děti na světe. Pro 

děti bylo zorganizované zábavné dopoledne se spoustou her a stanovišť, na nichž se plnily 

různé úkoly. Oslavu jsme završili piknikem v trávě, jehož důležitou součástí byla lahodná, 

smetanová zmrzlina. Kromě toho na školní zahradu přibyly nové hračky, které zajistila paní 

ředitelka, aby dětem dělaly radost při venkovních hrách. 

 A protože během celého školního roku pracujeme pilně jako včeličky, neopomněli 

jsme vystoupení při příležitosti vítání občánků, ani vystoupení pro seniory v  PZKO. 

Zahájili jsme také spolupráci s  Integrovaným výjezdových centrem, které nám 

zprostředkovalo prohlídku zázemí hasičů.  

A abychom dětem program ještě zpestřili, navštívili jsme během roku Domov dětí a 

mládeže v  Jablunkově, kde si děti vytvářely dřevěné výrobky. Díky této zkušenosti se děti 

seznámily se základy řemeslných činností. A aby se děti polytechnického vzdělávání 

nabažily do syta, zapojili jsme se do projektu Malé technické univerzity a zajistili jsme pro 

děti projektový den „Malý architekt“. Během něj se děti názorně seznámily se základy 

techniky stavění domů a nakonec získaly titul malý stavitel.  

Obohacení neunikl ani kulturní program, proto jsme do mateřské školy pozvali divadlo 

Smíšek, které si připravilo pro děti mimořádně zábavný program. Dalším hostem, který 

zavítal do naší školky, byla paní Markéta Vítková. Ta si pro děti připravila zážitkový 

seminář na téma „Nevidomí“, na němž si děti prakticky vyzkoušely, jak těžký život má 

člověk, který přišel o zrak.  

A protože se děti rády věnují sportovním aktivitám, potěšil je lyžařský a plavecký výcvik, 

kterého se i   letos zúčastnily. S  radostí se také zúčastnily sportovních her pro mateřské 

školy.   

Spoustu dobrodružství a zážitků si děti odvezou z třídních výletů, které se letos zaměřují 

na poznávání zvířátek. Třídy Myšek a Ježků se vydaly autobusem za zvířátky do Minizoo ve 

Vendryni.  Třída nejmladších dětí, Berušek, vyrazí na malý statek se zvířátky ke své paní 

učitelce, kde dostanou možnost projet se na poníkovi. Nejstarší třída Motýlků se může těšit 



na výlet za zvířátky do Zoologické zahrady Ostrava. Po přečtení těchto řádků nelze 

neuznat, že náš předškolní svět je skutečně zábavný a rozmanitý. 

Zpracovala Anna Švecová  

 




