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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEČANY NAD LABEM
Mateřská škola v naší obci má dlouholetou tradici. Její počátky sahají až do roku
1939, kdy byla zřízena v budově místní
obecné školy. Současná budova, kterou
vybudovali občané v akci „Z“, se slavnostně
otevřela v roce 1978.
V současné době má mateřská škola
dvě třídy, kam jsou děti rozděleny podle
věkových skupin. – I. třída Sluníčka – děti
ve věku od 5 do 7 let, II. třída Hvězdičky –
děti ve věku od 3 do 4 let.
Najdete nás na okraji obce v klidném
prostředí obklopenou zelení, v blízkosti
rybníka, lesa, luk a polí, což nám umožňuje bohatou možnost procházek do přírody.
Nejen okolí školky je pro pohyb zcela ideální, ale můžeme se pochlubit i prostornou,
krásnou zahradou parkového typu, jejíž
terén umožňuje celoroční využití. Máme
na ní dvě pískoviště, prolézačky, skluzavku,
houpačku, lanovou pyramidu, houpací
lávku i víceúčelové hřiště, na němž pomocí chytře kombinované grafiky, barevnosti
a sportovního lajnování mohou děti provozovat nejen klasický míčový sport, zábavné
hraní (skákání panáka), ale i osvojování si
základů bezpečného pohybu v silničním
provozu (přechod pro chodce, hlavní a vedlejší silnice). V zimě nám uměle vytvořený
kopec poskytuje možnost sáňkování či bobování a naopak zase v letním období nám
nádherně vzrostlé jírovce a lípa poskytuje
stín před sluncem a tvoří klidná zákoutí pro
hry dětí. Pro dychtivé pěstitele bylin, jahod
a zeleniny tu máme bylinkovou pyramidu, kterou ráda využívá ve svém království
i naše paní kuchařka.
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Sportovní školička
Tento sportovní projekt je nabídkou
uceleného programu sportovní přípravy
pro kluky a holčičky a je tu kladen důraz
především na všeobecný pohybový rozvoj dětí v tomto věku. Ve svém obsahu čítá
7 lekcí v rámci jednoho školního roku, kde
jedna lekce trvá 45 minut a probíhá v tělocvičně naší základní školy. Už jenom to je
pro děti zážitek – chodit cvičit tam, kam
chodí jejich sourozenci, či kamarádi školou
povinní.
Tyto sportovní lekce vedou 2 trenéři
a to je další zážitek – pro naše holčičky, které
se mohou přetrhnout, aby si jich tito mladí
fotbalisté všimli. Velmi nás baví pozorovat
děti, které ve školce neudělají (krom jiného) ani kotrmelec bez pomoci a tady téměř
porušují zásady zemské gravitace.
Za úsilí jsou naše děti na poslední lekci odměněny medailemi a musíme se pochlubit tím, že jsou trenéry každým rokem
pochváleny za snahu, za své výkony a velmi
dobrou kázeň.

Víme, že v současné době děti ohrožuje
nedostatek pohybu a motivovat děti k tomu, aby měly chuť se hýbat, je čím dál obtížnější. U nás ve školce však tento problém
nemáme. Pomáhá nám s ním řada sportovních projektů, které dětem nabízíme.
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•
Dítě:„ To jsou ti nejlepší trenéři, jaký znám.“
Uč: „ A kolik jich znáš?“ Dítě: „ Ještě žádnýho.“

•
Dítě:„ Dneska jsem podal skvělý výkon, viďte trenére?“

•
Již dvakrát jsme byli pozváni ŠKOLOU
SPORTU na sportovní miniolympiádu, kde
mohly naše děti poměřit své síly s dalšími
8 školkami z Pardubicka. Děti si tu mohly
zkusit tyto disciplíny: skok do výšky, skok
do dálky, hod míčkem, překážkovou dráhu,
běh, slalom, skoky v pytlích a další.
Krom nás, učitelek, tu přišli o hlas i rodiče dětí, kteří svým skandováním náležitě
povzbuzovali své miláčky. Byl to neuvěřitelný zážitek, kdy patronem akce byl pan
Otakar Janecký, bývalý reprezentant v ledním hokeji a medailista z mistrovství světa
a olympijských her. Děti si opět přinesly
domů jako památku na toto sportovní dopoledne drobné dárky a nepopsatelné pocity ze sportovních výkonů. Škoda, že tyto
společné akce nejsou každým rokem, ale
budeme věřit, že jsme tu nebyli naposledy.
Generálním partnerem tohoto projektu
je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která
hradí 1x ročně svým pojištěncům za tyto
aktivity částku 500 Kč.

„Zastrč si to tričko do tepláků“ říká učitelka.
Dítě:„ A bude mně to i tak slušet?“

•
Dítě:„ Dneska nemám na cvičení náladu…“
A pak byla ve všech disciplínách nejlepší.

•
„Pojď si pro kapesník!“ říká učitelka. Dítě:
„To je dobrý, když sportuju, můžu smrkat
jako sporťáci.“ Bohužel nám to stihl i ukázat.

Předplavecký kurz
Kurz navštěvují v naší školce děti předškolního věku a jako na sportovní školičku,
tak i na tuto sportovní činnost se děti těší
každým rokem. Krásné prostředí plaveckého areálu v Kutné Hoře tomu ještě víc přidává na výborné atmosféře.
Cílem činností v tomto kurzu je seznámit děti s vodním prostředím, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout volnosti a radosti z pohybu ve vodě a trvale si osvojit
kladný vztah k vodnímu prostředí. Děti

Perličky ze sportovní školičky
•
Dítě:„ Pančelko, dneska nemůžu cvičit, protože jsem po nemoci.“ Uč. „Tak proč jsi nezůstala ve školce s dalšími dětmi?“ Dítě: „
Protože musím vidět trenéra…“
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jsou tu pod odborným vedením učitelek plavecké školy, které se tu o ně starají
s opravdovou láskou a trpělivostí.
Holčičky si před bazénem důležitě urovnávají plavkové podprsenky, kluci si zase
poměřují svaly a pár minut poté jejich řádění ve vodě připomíná sraz tučňáků, lachtanů a delfínů ve velkém stylu. A když ne na
začátku kurzu, na jeho konci určitě. Protože
nejednou jsme se setkali s dítětem, které
mělo hrůzu z vody, a po ukončení kurzu se
zcela tohoto pocitu zbavilo.

Svět nekončí za vrátky
– cvičíme se zvířátky
A když nás v letošním roce oslovila Česká obec sokolská s nabídkou o účast ve
svém celoročním projektu „Svět nekončí za
vrátky – cviříme se zvířátky“, vůbec jsme se
dlouho nerozmýšleli.
Motivací pro děti jsou zvířátka, která je
provází v rámci jednotlivých činností, a to pohybových, ale i rozumových. Na cestě do světa zvířátek děti provází sokolík Pepík, jehož
plyšovou podobu jsme dostali do školky jako
dárek a děti každé ráno vítá v jejich šatně.
Obsahem je široká škála činností, které
se skládají jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností
(chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze
základů cvičení na nářadí či s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou
činnosti rozumové. Radost a potěšení z pohybu pak umocňuje fakt, že po zvládnutí
dané činnosti, si každé dítě vylepí do svého
sešitku samolepku se znakem příslušného
zvířátka, u kterého zrovna plní svůj úkol.
Po ukončení této sportovní akce děti dostanou opět odměnu v podobě diplomu,
drobných dárečků a zajisté potěšení z pohybu.
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Naše mateřská škola očima rodičů
– manželů Pavlíkových…
I na nás s manželem přišla ta kouzelná chvilka, kdy jsme museli rozhodnout, co
s našimi ratolestmi. Kam je umístit ve třech
letech? Rozhodneme se správně? Volba byla
jasná. Na základě manželových zkušeností
s jeho pobytem v řečanské školce před 35 lety
a dále na řadě kladných referencí, bylo prakticky rozhodnuto.
Obě naše děti s úsměvem na tváři vykročily do školky v Řečanech nad Labem. Od začátku jejich působení jsme měli pocit, že naše
rozhodnutí bylo správné. Metodické postupy
výuky jsou přesně dle našich představ. Jsou
průsečíkem osvědčených metod, ale i s prvky
moderních instrumentů, které dávají do života dětem ten nejlepší vklad.
Vybavenost vnitřních prostor, zahrada
a další volnočasové možnosti jsou na vysoké
úrovni a perfektně udržované i s pomocí nemalých obecních investic. O děti je třeba pečovat i nutričně, to je vyložená parketa pracovníků kuchyně. Často s manželem doma
v kuchyni svádíme souboj chutí, které naše
děti známkují oproti školkové vývařovně. Někdy prostě marně . Rozmanitost jídel, forma úpravy a skladba je prostě profesionální.
V neposlední řadě musíme vyzdvihnout hlavně osobní přístup při řešení různých situací.
Právě naladění na stejnou notu s pedagogickým personálem řečanské školky je základem
k dobré spolupráci a perfektní součinnosti.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za obě
naše děti, které velice rády naši školku navštěvovaly a často se v myšlenkách k ní vracejí. Za nás můžeme konstatovat, že tato školka
splňuje dnešní standardy a ve většině aktivit
a služeb převyšuje ostatní zařízení.
Děkujeme.
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… a očima
maminky paní Radky Černé
Píšu jako maminka dvou holčiček, které
nastoupily do školičky obě ve stejný rok i přesto, že je věkově dělí 2,5 roku. Do školky nastoupila jako první starší dcerka, která předtím navštěvovala dva roky jinou mateřskou
školu, a i z tohoto pohledu mohu jako rodič
poukázat na dvě rozdílné zkušenosti z MŠ. Do
původní školičky se dcerka netěšila, chodila
do ní s pláčem, každé ráno zvracela a měla
bolest bříška, stranila se kolektivu a celkově
nebyla šťastná. Přesto, že se školka prezentovala zdravou stravou a mnoha volnočasovými aktivitami, ani toto nás nedokázalo přesvědčit, že dojde u dcerky ke změně chování
a začne se do školky těšit. Po konečném rozhodnutí najít pro dcerku jinou školku, jsme se
dozvěděli o MŠ v Řečanech nad Labem. I přes
počáteční nervozitu, vyvolanou předchozí
negativní zkušeností, jsme školičku navštívili
a hned po první návštěvě bylo jasné, že toto
rozhodnutí bylo správné. V nové školce našla
dcerka nejen nové kamarády, ale především
paní učitelky, které měly pochopení a dokázaly jí otevřít dětskou dušičku. Už žádná bolest bříška a zvracení, najednou tu bylo těšení
se na nová dobrodružství, na výlety do přírody, na sportování a na nové zážitky. Přesto,
že je dcerka již žákyní první třídy v ZŠ Řečany
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nad Labem, ráda se vrací do školky pozdravit
se s mladšími kamarády a pochlubit se školními úspěchy svým oblíbeným učitelkám,
ale také kuchařkám a paní uklízečce. A toto
stejné nadšení z nové školky sdílí i mladší
dcerka, která MŠ navštěvuje druhým rokem
a stejně jako její starší sestřička se těší na
nová dobrodružství a řádění ve sportovní
školičce, o které ji starší dcerka vyprávěla
a na kterou dodnes s úsměvem vzpomíná.
V naší mateřské škole samozřejmě
nejenom sportujeme. Děti se tu učí být
samostatné a nezávislé, navazují přátelství, vedeme je k lásce k rodině a blízkým
a zodpovědně je připravujeme k nástupu
do základní školy. Je tu slyšet smích, radostný zpěv a zdi chodeb a tříd zdobí nádherné dětské obrázky. Takže na závěr stručné
shrnutí:
„Hrajeme si, sportujeme,
nejsme v ničem pozadu,
učíme se, poznáváme,
máme spoustu nápadů.
Nemáte-li něco v plánu,
přijeďte hned za námi,
přivítá vás velmi vřele
– krásná školka Řečany!“
Mateřská škola Řečany nad Labem
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