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Mateřská škola Slovenská, Karviná

Příští týden představíme děti zMŠ Sukova vHavířově.

Školička se smíšenými
třídami různě starých dětí
Karviná – ZŠ a MŠ Sloven-
ská se nachází v Karviné-
-Hranicích. Mateřská škola,
která je sloučená se školou
základní, má letos dvě třídy,
které jsou poskládány z ko-
lektivů různě starých dětí,
přičemž právě proto funguje
vzájemná po-
moc a sounále-
žitost mezi
malými školáč-
ky. Školka po-
řádá spoustu tematických
akcí, při nichž se mohou
děti realizovat a zabavit se,
dále pak výlety na zajímavá
místa v blízkém okolí či
karnevaly, bruslení a další
klasické události, které ne-
smí nikde chybět.
Základní škola Slovenská

také spustila projekt Školič-
ka nanečisto, kde si budoucí
školák může vyzkoušet, jak
se mu ve škole bude líbit,
seznámit se s dětmi a pří-
padnou paní učitelkou. Tuto
možnost využívají často
právě i předškoláci z MŠ,
kteří si takto mohou vy-

zkoušet adaptaci na nové
prostředí, které je brzy čeká.
MŠ Slovenská má spoustu
vzdělávacích cílů, podle
nichž se řídí koncepce práce
s dětmi.
Tyto cíle se týkají všeo-

becného rozvoje, pohybo-
vého a spor-
tovního vý-
voje, budová-
ní vztahu ke
knihám, po-

znávání přírody a světa ko-
lem nás. Školka je moderně
vybavena, ve dvoupatrové
budově se kromě tříd s
hernami nachází také ku-
chyně, šatny a kanceláře.
Děti tam mají na výběr ze
široké škály hraček a her,
věnován je jim také prostor
pro vlastní volbu činnosti,
kterou budou v danou
chvíli dělat.
Mateřská škola Slovenská

působí příjemným a do-
máckým dojmem, děti se
tam rozhodně neztratí i díky
jejich přiměřenému počtu
ve třídách. (gs)

Třída Sluníčka.

Třída Berušky.

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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