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Školka v Lučině dbá i na
environmentální výchovu
Lučina –Mateřská škola
v Lučině zahájila provoz
1. května 1955, což znamená,
že oficiálně
existovala dříve
než samotná
obec Lučina, je-
jíž vznik se da-
tuje k 15. lednu 1956. V roce
2001 bylamateřská škola z
původního dvojdomku pře-
místěna do nově zrekon-
struovaných prostor v budo-
vě Základní školy Lučina,
která se nachází v centru ob-
ce. Mateřská škola je dvou-
třídní a s kapacitou 48 dětí.
Do třídy Žabičky dochází 28
mladších dětí, ve třídě Ry-
bičkymají 20 předškolních
dětí. Výhodou umístění
školky v budově školy je
provázanost a vzájemná
spoluprácemezi dětmima-
teřské školy a žáky základní
školy. Díky tomu je také u
předškolních dětí méně
adaptačních potíží při ná-
stupu do prvního ročníku
základní školy.
„Našemateřská škola je

vesnická a vycházíme z
možností, které nám obec
Lučina a její okolí v podhůří
Beskyd nabízí – pole, louky,
zahrady, lesy, potok, rybník,
přehradu,“ uvedla zástupky-
ně ředitelky promateřskou
školu Soňa Kiková s tím, že
společným záměrem je pře-
devším preferovat environ-
mentální výchovu.
„Spolupodílíme se na pro-

jektech EVVO, účastníme se
výtvarných soutěží, prezen-
tujeme se na školních a
obecních kulturních akcích,
aktivně spolupracujeme s

obcí Lučina, obecními spolky
a s klubem rodičů. Sezna-
mujeme děti s tradicemi a

zvyky, které se v
naší vesnici do-
držují. Společ-
nými aktivitami
se snažíme o

vytvoření kladného vztahu
dětí kmístu, kde žijí,“ po-
dotkla Soňa Kiková.
Prostředí a vybavení ma-

teřské školy prošlo přiroze-
ným vývojem a jeho úroveň
se stále zvyšuje. „K výchovně
vzdělávacím činnostem dětí
využíváme vše, co nám naše
škola nabízí – vhodně vyba-
vené prostory tříd MŠ i ZŠ –
jakmateriálově, tak technic-
ky, tělocvičnu, školkovou
zahrádku s políčkem, školní
hřiště s atletickou dráhou a s
dětskými hravými prvky.
Vytváříme podmínky pro in-
tegrované děti,“ vylíčila zá-
stupkyně ředitelky. Je zajiš-
těna i bezbariérovost školy.
Cílem je poskytnout dětem

širokou škálu aktivit, které
umožní hlubší prožitek. Děti
zkoumají, pozorují, experi-
mentují, objevují nové sku-
tečnosti, rozvíjejí si fantazii,
vytrvalost, manuální zruč-
nost – vnímají svět všemi
smysly.
„Ve vzájemné spolupráci

všech pedagogů a zaměst-
nanců Základní školy ama-
teřské školy Lučina usiluje-
me o vytvoření prostředí,
které dětem přináší pocit
pohody, radosti a bezpečí a
tím i chceme naplnit očeká-
vání rodičů, kteří nám své
děti s důvěrou svěřili,“ dopl-
nila Soňa Kiková. (lmo)

Třída Žabičky se zástupkyní ředitelky proMŠ Soňou Kikovou,
učitelkouMartinou Bordovskou a školní asistentkou Petrou
Gajdošovou.

Třída Rybičky s učitelkamiMagdou Pavlasovou, Zuzanou
Tomančákovou a asistentkami pedagoga Hanou Karáskovou a
JanouMetzovou.

Příště představíme děti zMŠ Janovice.

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!
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