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MAPOVINY

ČERVEN 2020

Vážení a milí čtenáři, vítáme vás na stránkách Mapovin,
informačního zpravodaje projektu MAP ORP Rakovník II
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...distanční vzdělávání v praxi,
více k tomuto tématu v příštím čísle

Redakční kancelář:

Rakovnicko o.p.s., Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Brigita Pospíšilová
e-mail: pospisilova@mas-rakovnicko.cz, tel.: 734 213 667
Kristýna Mézlová
e-mail: mezlova@mas-rakovnicko.cz, tel.: 736 287 148

MAPOVINY JSOU KE STAŽENÍ NA
NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.maprakovnicko.cz

Místní akční plán ORP Rakovník II., reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009701
1

PROBĚHLO:

16. 12. 19 3. setkání PS FIN
07. 01. 20 setkání příjemců IPo MAP II
13. 01. 20 1. setkání RT Implementace
28. 01. 20 2. setkání RT Implementace
04. 02. 20 1. setkání vychovatelek
10. 02. 20 4. setkání PS ČG – diskusní setkání „Čtenářská Kávotéka“
12. 02. 20 účast HM MAP II na setkání zástupců škol s OSPOD
12. 02. 20 4. setkání RT
17. 02. 20 3. setkání PS MŠ
24. 02. 20 4. setkání PS MG – diskusní setkání „Matematická Kávotéka“
26. 02. 20 setkání s MŠMT, ČŠI a NPI na téma: současné a budoucí trendy regionálního školství a akčního plánování
27. 02. 20 inspirativní návštěva Místních lídrů: ZŠ a MŠ Čistá
28. 02. 20 4. setkání PS ZNEF
09. 03. 20 4. setkání PS MŠ
09. 03. 20 4. setkání PS FIN
12. 03. 20 setkání zástupců volnočasových aktivit k akci: Dobrý den, pojďte ven
08. 04. 20 dotazníkové šetření v zapojených školách: Infrastruktura školy; Popis potřeb školy
22. 04. 20 účast realizátora MAP II na webináři „Jak organizovat facilitaci on-line setkání a porad“
28. 04. 20 spuštění dočasné akce pro DPP pracovníky: DVPP formou akreditovaných webinářů MŠMT www.vlavici.cz
29. 04. 20 on-line setkání středočeských MAP II, téma: střední článek vedení
04. 05. 20 webinář pro pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ „e-Twinning do každé školy a školky
13. 05. 20 5. setkání RT (on-line)
13. 05. 20 3. setkání RT Implementace (on-line)
18. 05. 20 účast realizátora MAP II na minikonferenci ČG (on-line)
20. 05. 20 5. setkání PS ČG a MG (on-line)
28. 05. 20 setkání příjemců IPo MAP II (on-line)
28. 05. 20 on-line setkání středočeských MAP II, téma: střední článek vedení
04. 06. 20 dálkové hlasování RT: schválení seznamu pomůcek škol, schválení Akčního plánu na období 07/20 – 06/21
12. 06. 20 3. jednání ŘV
24. 06. 20 4. setkání PS RP
25. 06. 20 Slavnostní předávání nakoupených pomůcek školám z finančního příspěvku MAP
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MAPOVA
LOTERIE

Správná odpověď:

VZDĚLÁVÁNÍ NAŠICH DĚTÍ
NÁM NENÍ JEDNO
Výherci:
Petr Koníř – ZŠ a MŠ Jesenice
Dorota Vostrá – MŠ V Lukách

Správná odpověď:

a) Richard F. Outcault
Výherci:
ZŠ a MŠ Lužná
ZŠ a MŠ Krušovice

Milé školy a školky
V Mapově loterii budeme pokračovat i v příštím školním roce.
A co bychom si nejvíc přáli? Aby se vždycky losovalo o to, na co se budou naše děti těšit.

Chceme rozdávat radost ze vzdělávání...

...a potřebujeme vaši pomoc v podobě nápadů do další loterie. Jestli víte, co by vašim dětem a žákům
nejen pomohlo, ale i udělalo radost, pošlete nám svůj tip na adresu: pospisilova@mas-rakovnicko.cz
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MAPOVY VÝZ VY V DOBĚ
KORONAVIROVÉ

Adámek
MŠ Průběžná

Artík
MŠ Průběžná

Agátka, MŠ Průběžná

Jůlinka
MŠ Dubínek

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE
DO NAŠICH VÝZEV ZAPOJILI
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MAPOVY
FOTOMAPOVÝZ VY
AHOJ LIDIČKY!
MÁME TADY 1. FOTOMAPOVÝZVU
pro každého:
kdo rád fotí J koho nebaví kreslit ani psát J nebo kdo se třeba jen nudí J
věk fotografů: 0 – 122 let

Všechny fotky jsou uloženy v albu „FOTOMAPOVÝZVA“
na našich webových stránkách

AHOJ LIDIČKY!
JE TU DALŠÍ FOTOMAPOVÝZVA

1. TÉMA JE ZVÍŘÁTKOVÉ

2. TÉMA JE KYTIČKOVÉ

A ZADÁNÍ JEDNODUCHÉ:

A ZADÁNÍ JEDNODUCHÉ:

rozhlédni se, vyfoť jakékoliv zvířátko, které ti padne do oka.. ať skákací, mňoukací, štěkací, létací
nebo plavací a svoji nejlepší fotku, která se ti povede, pošli se svým jménem na:
pospisilova@mas-rakovnicko.cz nebo mezlova@mas-rakovnicko.cz
nebo ji přidej jednoduše na facebooku do komentáře této výzvy.

Tvému hledáčku nesmí tentokrát ujít nic, co kvete a je jedno jestli u potoka,
na zahrádce, v lese nebo na louce. Svoji nejlepší kytičkovou fotku nezapomeň poslat na:
mezlova@mas-rakovnicko.cz
nebo ji přidej jednoduše na facebooku do komentáře této výzvy.

Zvířátkové fotky je možné zasílat do vyhlášení další fotomapovýzvy.

Kytičkové fotky je možné zasílat do vyhlášení další fotomapovýzvy.

Všechna fotodíla budou uložena na facebooku v albu FOTOMAPOVÝZVA a na stránkách projektu
www.maprakovnicko.cz

Všechna fotodíla budou uložena na facebooku v albu FOTOMAPOVÝZVA a na stránkách projektu
www.maprakovnicko.cz

PS: všechny uživatele facebooku tímto pasujeme do role hodnotící poroty,
takže sdílejte a lajkujte, protože pro šikovné fotografy by z toho mohla koukat
nějaká pěkná odměna, co říkáte?

Těšíme se na všechny kytičkové fotky, vaše Mapačky Brigita a Týna
Po zvířátkách kytičky, to bude album, lidičky

Těšíme se na všechny zvířátkové fotky, vaše Mapačky Brigita a Týna

AHOJ LIDIČKY!
JE TU DALŠÍ FOTOMAPOVÝZVA

PŘIŠLO NÁM CELKEM
61 SKVĚLÝCH FOTEK!

3. TÉMA JE UČÍME SE DOMA
A jaké je tentokrát zadání?
Pod pojmem „učíme se doma“ se může skrývat cokoliv spojeného se současným
domácím vzděláváním a je jen na vás, co jej podle vás vystihuje.
Své foto-úlovky posílejte na:
mezlova@mas-rakovnicko.cz
Nebo nám svoji fotku pošli na facebooku přes messenger.
fotky je možné zasílat do vyhlášení další fotomapovýzvy.
Všechna fotodíla budou uložena na facebooku v albu FOTOMAPOVÝZVA
a na stránkách projektu www.maprakovnicko.cz
Těšíme se na všechny fotky, vaše Mapačky Brigita a Týna

24.5.2020 jsme vylosovali 5 fotografů,
kteří byli za svá fotodíla odměněni
cenami

Zvířátka a kytičky, na řadě jsou dětičky

AHOJ LIDIČKY!
DALŠÍ FOTOMAPOVÝZVA JE TADY
4. TÉMA JE HRAČKOVÉ

A JAKÉ JE TENTOKRÁT ZADÁNÍ? ZASE JEDNODUCHÉ:
Fotíme všechno, s čím si rádi hrajeme a fotky posíláme na:
mezlova@mas-rakovnicko.cz
nebo ji přidej jednoduše na facebooku do komentáře této výzvy.
Hračkové fotky je možné zasílat do vyhlášení další fotomapovýzvy.
Všechna fotodíla budou uložena na facebooku v albu FOTOMAPOVÝZVA a na stránkách projektu
www.maprakovnicko.cz
Těšíme se na všechny hračkové fotky, vaše Mapačky Brigita a Týna
A fotomapoalbum roste a roste, to máme ale radost...
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MAPOVA

Díky fotografiím z 1. a 2. fotomapovýzvy
jsme pro vás mohli připravit zvířátkovou
doplňovačku s tajenkou a kytičkovou
skládačku... Tak hurá do toho!

ZÁBAVA

Kdo to kouká z domečku?
To je ptáček panečku.
Á

3

Čimčarára, čim, čim, čim,
než mi mávneš, uletím.
K
1

To je jídla, já se mám,
já se v tom i vykoupám.
D

17
S paničkou se učím ctnost,
panáčkovat pro radost.
Í

Nerušit, koukám v dál,
jsem totiž psí elegán.
!

4
12

Oba v pěkném kabátku,
klusáme si na chládku.
N

Nosit hadí ozdobu,
to chce velkou odvahu.
N
16

Jen tak na mě nekoukej,
a pěkně mě pohoupej.
O

18

Přede mnou se neschováš,
viď, že si mě pochováš.
H

7

To není hra já to vím,
raději se odplazím,
P

13

2

Jejda, jejda já vás mám,
jestli já vás spočítám?
L

14

Na bříšku ti kočičko,
chloupky spálí sluníčko.
R

Malé růžky to já mám,
koho dneska potrkám?
P
5

10

19

Hru bílých křídel rozehrál,
na rybníku mocný král.
Ž

Když se řekne čekej na mě,
poležím si pěkně v trávě.
A

6

Já mám servis panečku,
mňamka trávu v hrnečku.
A

20

Za chvíli se rozeskáče,
kdo má bílé punčocháče.
K

Copak je to za trik?
z nosu kouká jazyk.
O
9
15

Hurá jede rodina,
třípatrákem do kina.
Č
8

11

To vám říkám, dětičky,
poslouchejte páníčky.
É

6

7
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PŘEDSTAVUJME
AKČNÍ PLÁN
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Akční plán 07/20 – 06/21
je ke stažení na
www.maprakovnicko.cz
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SPOLU JSME VYMÝŠLELI

SPOLU JSME PLÁNOVALI

SPOLU BUDEME REALIZOVAT
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NEZAPOMEŇTE
SE PŘIHLÁSIT

Řada aktivit už je pro vás domluvená
a je možné se na ně registrovat.
Využijte toho!
Více informací najdete na našich webových
stránkách www.maprakovnicko.cz
v sekci „Přehled aktivit“,
kterou budeme průběžně aktualizovat

18.11. – Přednáška Začít spolu
9.10. - Workshop s Klárou Smolíkovou

24.3. – Jak naučit děti myslet a učit se

1.12. – Cesta správného nastavení hlasu

14.4. – Mediální výchova
Hejného matematika, termín připravujeme.
26.10. – Vzdělávání žáků s PAS

19.5. – Líný učitel = efektivní učitel

12.10. – Doktor Mertin
11.9. – Jak na rozvoj DG?

8.9. – Komiksový workshop
17.2. – Třídní učitel jako lídr
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17.-18.9. – Představení pro MŠ Divadlo Koník
7.11. – Workshop s Lenkou Pospíšilovou

„Pod školní pokličkou“

aneb MAPOVA školní kuchařka

Tak copak se nám tentokrát povedlo pod školními
pokličkami uvařit? Do dění na školách nám
zasáhla doba koronavirová, ale my moc dobře
víme, že školy nezahálely a tento čas využily, jak
jen to šlo. Děkujeme všem školám, které nám do
2. čísla Mapovin poslaly své příspěvky. Pojďme
společně ochutnat.
Dobrou chuť Vám přejí MAPkuchařky

Týna

Brigita

Celé Česko čte dětem
Mateřská škola Nesuchyně je od března roku 2017 zapojena do celorepublikového projektu Celé Česko
čte dětem. Podařilo se nám navázat dlouhodobou spolupráci s klienty Domova Kolešovice. Společně si
v naší mateřské škole čteme pohádky, zpíváme, tancujeme i tvoříme. Na tvářích seniorů při našich
pravidelných setkáních je vždy vidět úsměv, radost a někdy i slzy štěstí. V průběhu let jsme si
vyzkoušeli, že číst se dá opravdu všude v lese, na dětském hřišti i u rybníka.
Myšlenkou naší spolupráce je vzájemný kontakt dětí a seniorů. Předávání zkušeností mladším a také
smysluplně trávený čas. V rámci mezinárodního dne laskavosti jsme klienty navštívili na jejich krásném
zámku. Společně jsme si přečetli pohádku, zahráli divadlo a vyrobili hru zaměřenou na zručnost a
trpělivost. Závěrečné čtení z důvodu epidemie COVID – 19 bylo letos zrušeno. Děkujeme všem
zúčastněným za spolupráci a těšíme se na vás opět v novém školním roce.
Miroslava Chovanová, MŠ Nesuchyně
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Zimní ozdravný pobyt v přírodě
Vánoční a novoroční lenošení nemělo pro
předškolní děti Mateřské školy Průběžná
Rakovník dlouhého trvání. Hned v prvním
lednovém týdnu se vydalo 17 dětí na historicky
první Zimní ozdravný pobyt v přírodě do
skiareálu MONÍNEC. Nedělní společný příjezd
rodičů s dětmi vlastní dopravou byl
bezpečnostně i organizačně pozitivní volbou.
Všichni měli možnost si v klidu prohlédnout
„dětský resort MERÁNEK“ a tak brzy zjistili, že
se ocitli v horském středisku vybudovaném
v duchu horské mateřské školy. V pokojích stály
postýlky jako z pohádky „O Sněhurce“, sociální
zařízení i jídelna byla rovněž přizpůsobena výšce
dětí předškolního věku. Velkým plusem byla
prostorná, vybavená herna, která byla dětmi
ihned po zabydlení využita. Odjezdem rodičů
započala celému čtyřčlennému pedagogickému
personálu nepřetržitá pětidenní směna. Tým
těchto kvalifikovaných „srdcařů“ plnil funkci
lyžařských instruktorů, zdravotníka i pedagogů.
Děti si po celý pobyt plně užívaly sněhu, kterého
je v Rakovníku nedostatek. Mohly se tak vyřádit
klouzáním se na lopatách, stavěním sněhuláků,
seznámit se se základy lyžování a pokročilejší
lyžaři zdokonalili jízdu na vleku a proháněli se na
sjezdovkách. Své zážitky si mohli zaznamenávat
do Horského deníku od skřítka Meránka, který
je srdečně přivítal dopisem. Během celého
pobytu malé horaly provázel a chránil jejich
bezpečí. Vzhledem k vyčerpávajícímu programu
bylo jen málo prostoru ke stýskání a i nejmladší
4,5leté děti bez problémů pobyt a sebeobsluhu
zvládly jen s malou dopomocí. Velkým přínosem
bylo vzájemné prohloubení pozitivních vztahů
mezi dětmi, učitelkami a trenéry.
Užili jsme i zasněženou zimu, legraci, lumpárny,
společnou četbu pohádek, švédský snídaňový
stůl a mnoho dalšího! Šťastné shledání rodičů
s dětmi nenechalo jedno oko suché. A i když
jsme sníh do Rakovníka nedovezli, něco jsme si
přece jen všichni ze zimního pobytu do naší
mateřské školy odvezli :o)!
Klára Pavlíková, MŠ Průběžná, Rakovník
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30 let od sametové revoluce
Česká republika v listopadu slavila výročí 30 let od sametové revoluce a naše škola si pochopitelně tuto
významnou událost také připomněla.
Naše vzpomínání na události spjaté s datem 17. listopadu započalo již koncem října, kdy byl pro žáky 8.
a 9. ročníku připraven program organizace Post Bellum. Jednalo se o workshopy „Doma a jinde“ a
„Zítra celá země“. Jak už to u workshopů z režie Post Bellum bývá, opět měli žáci možnost si skrze
různé životní příběhy a situace dobu a události s ní spjaté na vlastní kůži takzvaně prožít.
20. listopadu jsme na zmíněné workshopy navázali tematickým dnem s názvem „30 let od sametové
revoluce“. Aktivity celého dne byly určeny pro žáky druhého stupně. Každý ročník měl zadanou trochu
jinou práci, která se ale ve výsledku pomyslně spojila a vytvořila hned několik tematických výstupů.
A co bylo náplní práce každého z ročníků?
Žáci šestého ročníku během dne tvořili mapu Československa z nakreslených klíčů, které se staly
symbolem revoluce. Do vytvořené mapy poté vkládali různé pracovní listy spjaté s tematikou revoluce.
Například vyhledávali a zpracovávali z textu informace o Václavu Havlovi, vytvářeli časovou osu událostí
sametové revoluce, či porovnávali život před a po revoluci pomocí hesel.
Žáci sedmého ročníku doplňovali práci šesťáků. V šesťáky vytvořené mapě záměrně zbyla volná plocha
v místě našeho hlavního města. Sem měli žáci sedmého ročníku za úkol vložit mapu pochodu studentů
ze 17. listopadu 1989. Vytvoření této mapy bylo vlastně jakýmsi závěrem celodenní práce. V průběhu
dne museli žáci získávat pro vytvoření zmíněné mapy podklady. Ty nacházeli pomocí pracovních listů a
QR kódů, pod kterými se nacházely otázky a následné odpovědi. Práce sedmáků byla poměrně akční,
neboť s pomocí tabletů hledali QR kódy ukryté po chodbách školy. Byla to vlastně taková hledačka.
Osmáci měli za úkol v průběhu celého dne vytvářet dobové transparenty. Samotnému vytváření
předcházelo povídání o událostech 17. listopadu, o kterých měli žáci povědomí již ze zmíněného
workshopu.
Devátý ročník měl na programu hned dvě velké aktivity. Jedna část deváťáků se spolu s vyučujícími
vydala do Prahy. Zde si společně prošli místa průvodu studentstva a nechybělo ani povídání pamětníka.
Druhá část deváťáků se zúčastnila tematické výstavy v novostrašecké galerii a v návaznosti na
informace zde získané zpracovávali úkoly v zadaných pracovních listech.
Na závěr našeho tematického dne jsme se všichni sešli v jedné z tělocvičen a stali se tak účastníky
dobového koncertu. Žáci 6. A a 9. B a vyučující hudební výchovy si pro nás připravili několik písniček,
které se staly symboly událostí 17. listopadu. Tím však, jak by se mohlo zdát, celá akce ještě nekončila.
Po koncertu jsme se všichni přesunuli před budovu školy a symbolicky jsme využili vyrobené
transparenty a klíče a za cinkotu a skandování dobových hesel jsme náš společný tematický den
zakončili.
Alena Kellerová, ZŠ a MŠ Nové Strašecí
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Školka V Lukách v Prešově
Naše škola díky finanční podpoře Města Rakovníka zrealizovala v měsíci únoru 2020 projekt mezinárodní
spolupráce, jehož cílem bylo zvýšení a zkvalitnění manažerských kompetencí zaměřených na podporu
profesního rozvoje pedagogů.
Tímto projektem škola navázala na loňskou spolupráci se slovenskou mateřskou školou Budovaťelská
v Prešově, kdy naše škola tehdy přivítala ředitelku a její kolegyni za účelem „stínování“ zaměřeném také
na podporu profesního rozvoje pedagogů.
Po celou dobu pobytu v Prešově se nám velmi pečlivě věnovala ředitelka školy PaeDr. Eva Miklášová,
zajistila nejen organizaci našeho času, ale také nám poskytla k dispozici i další kolegyně tak, abychom
získaly co nejvíce informaci z různých oblastí.
Co nás nejvíce oslovilo?
Kariérní systém na Slovensku. Postup učitelů v kariérní
systému je vázán na získávání určitého počtu kreditů (účast
na kurzech, vzdělávání) a poté atestací za účelem vstupu do
vyššího stupně a tím vyššího platu.
Učitelky MŠ s vysokoškolským diplomem automaticky
postupují do vyššího stupně (pzn. V ČR neexistuje doposud
žádný kariérní systém učitelů). Existuje „statut“ uvádějícího
učitele pro učitele začínající, je jasně definováno období i
podmínky uvádění začínajícího učitele (pzn. u nás se
prozatím řeší v projektu SYPO)
Předplavecký výcvik pro předškoláky
Získaly jsme také příležitost navštívit i další mateřskou
školu, MŠ Bajkalská, a setkat se s ředitelkou Renátou
Gumovou, se kterou byla navázána spolupráce již v roce
2018 při aktivitě eTwinning.
Součástí této školy je bazén pro výuku předškoláků. Jako
nadstandard bylo úžasné prostředí pro výuku – kromě
bazénu a pomůcek také místnost na odpočinek či důkladné
osušení dětí, a další zázemí na možnost her nebo drobnou
svačinku.
Metodická sdružení. Je běžné, aby ve školách fungovalo
„Metodické sdružení“, jehož smyslem je pravidelné
scházení učitelů, kdy nejen vzájemně sdílej své zkušenosti,
nové metody a formy práce, tento čas také využívají pro
diskusi s různými odborníky (psycholog, speciální pedagog
apod.)
„Domeček“. Tzv. domeček je pátá třída školky, která je
určena pro děti od dvou do 3 let. Stavba a školní zahradě
skutečně připomíná domeček pro trpaslíky. Co je jeho
předností? Malé, ale velmi rodinné a útulné prostředí pro
nejmladší děti, které zde nají veškeré zázemí pro hry i
odpočinek.
Setkání s jiným, i když velmi podobným prostředím
(materiálně, duchovně, jazykově), nás velice inspirovalo a
do naší školy přineslo nové podněty i z dalších oblastí,
které zcela určitě využijeme.
Jana Kovářová, MŠ V Lukách, Rakovník
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První pomoc
V Mateřské škole v Lukách se v rámci Šablon II
v projektu Aktivní školka uskutečnil projektový den
na téma První pomoc, kterým děti provázela
odborná poradkyně z Českého červeného kříže,
která pro děti měla připravený odborný naučný
program. Děti nejprve vyslechly pohádkový příběh
třech kamarádů Aničky, Honzíka a Filipa. V příběhu
se dozvěděly, jak správně a bezpečně jezdit na kole,
jaké ochranné pomůcky je důležité při sportu
používat a co dělat, když se někomu stane úraz.
Příběh jim napověděl, že pád z kola bez ochranné
helmy může být hodně nebezpečný, a hlavně jak se
zachovat, když se někomu takový úraz stane.
Zároveň také už ví, že následného vyšetření u lékaře
se nemusí vůbec bát.
Projektový den nebyl jen o povídání. Děti se samy
učily obvazovat fiktivní odřeninu kamaráda. Při
obvazování používaly skutečné obvazy, takže si
zahrály na opravdové zdravotníky. Poradkyně z
červeného kříže dále děti seznámila s integrovaným
záchranným systémem. Děti se učily důležitá
telefonní čísla na přivolání sanitky, hasičů a policie.
Děti byly upozorněny na to, jak se vyvarovat vzniku
nebezpečí na přechodech, že je důležité se nejprve
rozhlédnout, nenastupovat do cizích aut, a
s nebezpečím, která se mohou vyskytnout na
dětských hřištích – injekční stříkačky, otevřené
plechovky, či odložené lahve. Celý projektový den
byl pro děti velice zajímavý a těšíme na jeho další
pokračování.
Pavla Mašková, MŠ V Lukách

Mezinárodní den mateřského jazyka v
Krušovicích
V pátek 21. 2. proběhl v naší škole Den
mateřského jazyka. V loňském roce byl
prezentován formou Hrátek v lavicích, kdy jsme
pro rodiče připravili prezentaci pomůcek a her
k výuce českého jazyka. V letošním roce jsme
se zaměřili na projektové vyučování. Žáci se
věnovali ve skupinách jednotlivým oblastem
dle dělení jazyka – Slezsko, Haná, Čechy,
Valašsko. Zjišťovali nejen specifika jednotlivých
jazykových změn v daných regionech, ale také
zajímavosti, místní zvyky, jídla, osobnosti apod.
Využívali knihy, encyklopedie, notebooky i
tablety. Výstupem celého projektového dne
byla veřejná prezentace samotnými žáky na
půdě školy. Příchozím žáci předali kromě
získaných informací také vlastnoručně
zhotovené pohoštění. Celá akce byla velice
zdařilá, žáci samotní z ní měli radost a rodiče
jejich snahu ocenili potleskem.
V mateřské škole se tomuto významnému dni
věnovali také. Paní učitelky připravily mnoho
zábavných aktivit pro rozvoj slovní zásoby,
podporu správné výslovnosti. Děti využívaly
hry, hračky, Bee-boty, stavebnice. Jsem
přesvědčená, že si den všichni užili a již nyní
chystáme další setkání pro rodiče.
Lenka Vernerová, ZŠ a MŠ Krušovice
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Den s Ejtynkou
V rámci školního projektu Aktivní školka, financovaného z operačního programu OPVVV, se již
podruhé uskutečnilo setkání s Romanou Fajmanovou a její Ejty s našimi dětmi ve školce. Canisterapii
Romana Fajmanová provádí od roku 2006, nynější fenka border kolie Ejty má certifikát
canisterapeuta, protokol o vykonané zkoušce, průkazku i označenou dečku „canisterapeut“. S Ejty
také pravidelně navštěvuje Domov seniorů a Speciální školu.
Cílem projektu bylo seznámit děti nejen s tím, jak se chovat v kontaktu s cizími zvířaty, ale také s tím,
jaký mohou mít psi přínos pro lidi ve smyslu pomoci i zábavy.
Budoucí školáci se seznámili s obecnými zásadami, jak se chovat ke psům cizím i známým, jak k nim
přistupovat, na co si dát v kontaktu se psy pozor, čeho se vyvarovat. Vyprávěla o životě psů – jejich
potřeby ale také hry a zábava.
Proběhla praktická ukázka výcviku psa, jeho poslušnosti – schopnost reagovat na povel – sedni, lehni,
lez…. Součástí byla ukázka i her a aktivit na procvičení myšlení psa – hledání mňamky (tzv. psí
hlavolamy). Děti měly příležitost při přípravě cvičení a her pro Ejty se spolupodílet
Na vlastní kůži si vyzkoušely, jak funguje canisterapie. Postupně se všechny u Ejty vystřídaly.
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou
náladu všude tam, kde je jí nedostatek.
Příjemné strávené dopoledne děti ukončily skládáním pejsků papírových.
Jana Kovářová, MŠ V Lukách, Rakovník

KRÁSNÉ LETNÍ
VÁM PŘEJÍ
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BRIGITA A TÝNA
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