
Seriál
Když jsem šel poprvé do školky, byla ve mně malá 

dušička. Nevěděl jsem, jak to bez mámy a táty 

zvládnu. Dnes už bych se ale bez školky neobešel 

a chci, abyste všichni viděli, kam chodím a jaké 

tam mám kamarády!

Moje
první 

tablo

Školka v Janovicích dbá na
environmentální výchovu
Janovice –Mateřská škola
v Janovicích se vyjímá v sa-
mém centru obce v podhůří
Beskyd. V kmenové budově
se nacházejí dvě třídy. Sou-
částí kmenové budovy je
rozsáhlá zahrada vybavená
herními prvky a v rámci en-
vironmentální
výchovy také
užitková část
zahrady s bylin-
kovou spirálou
a vyvýšenými záhonky, kde
v nadcházejícím období plá-
nují učitelky společně s dět-
mi pěstovat zeleninu a ovoce.
„Díky získané dotaci z Mo-

ravskoslezského kraje v pro-
jektu ,Objevujeme přírodu
hrou' se náš společný úmysl
rozvíjet environmentální
výchovu u dětí ještě rozšíří,“
uvedla vedoucí učitelka Pav-
la Ivánková.
Předškolní oddělení se na-

chází v budově základní ško-
ly. Oddělení je moderně zre-

konstruováno a obohaceno
omoderní učební pomůcky.
Pestrost využití pro děti
nabízí přilehlé travnaté
hřiště, multifunkční hřiště či
školní zahrada s vlastním
zázemím.
Také základní škola se za-

měřila na vy-
budování užit-
kové zahrady
a plně ji mohou
využít také děti

z předškolního oddělení
školky. „Mateřská škola spo-
lupracuje s mnoha partnery
amezi nejvýznamnější z nich
patří bezesporu rodiče, kteří
se aktivně podílejí na akcích
a projektech organizovaných
školou. Jsou zapojováni do
všech akcí v průběhu celého
roku. Naším úsilím je budo-
vání poklidné a přátelské at-
mosférymezi všemi zúčast-
něnými, kteří jsou součástí
mateřské školy,“ doplnila
vedoucí učitelka. (red)

Další mateřské školy představíme příští týden ve středu.
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Myšičky – třída nejmladších dětí „Myšičky“
s učitelkami Pavlou Ivánkovou, Ivou
Dulavovou a chůvou Veronikou Čadanovou.

Veverky – třída starších dětí „Veverky“ s učitelkamiMarií
Kosturovou a Janou Skalickou.

Sovičky – třída nejstarších dětí „Sovičky“
s učitelkou VendulouMatouškovou.
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