Kdo nám pomáhá . . .
Člověk se ve svém životě velmi často setkává s množstvím neočekávaných a nebezpečných situací .
Tyto situace se samozřejmě nevyhýbají ani dětem. V naší MŠ se každý den snažíme vést děti
k poznání, že i velmi složité životní situace mají svá řešení. V rámci školního vzdělávacího programu
nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem seznamujeme děti s touto problematikou. Děti
jsou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti
(počítače, televize, video) , vandalismu a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována
pozitiva zdravého životního stylu
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými
zástupci dětí.
Náš projekt nese název Cestičky ke zdravému a bezpečnému životu. V rámci projektu spolupracujeme
s městskou polici, s hasiči , se zdravotníky a s pracovníky lékárny. Jednotlivá témata
zařazujeme podle potřeby a situace v průběhu celého školního roku.
Seznamujeme děti s lidským tělem a jeho částmi, vývojem a změnami - narození, růst -, zdravými
životními návyky jako je pohyb a zdravá výživa, ochrana osobního zdraví , péče o čistotu a zdraví ,
předcházení nemocem, ochrana před škodlivými látkami a , bezpečné chování, varování před úrazy,
nebezpečím při hrách a dopravních situacích, setkávání s cizími lidmi,věcmi a jevy , samostatnost,
hygiena, stolování, oblékání, úklid osobních věcí.
Ve druhé polovině dubna jsme si všechny znalosti ověřili . Nejoblíbenější a nejpůsobivější činnosti
jsou návštěva lékárny, beseda se zdravotníkem, příslušníkem dopravní policie a s hasiči . Naše děti
obstály na výbornou.

Těšíme se do 1.třídy.
Jako každý rok jsme se s předškolními dětmi přišli podívat do 1.třídy v Brněnci. Moc jsme se těšili.
Vždyť po prázdninách uděláme veliký krok v životě a nastoupíme školní docházku. Mile nás přivítala
paní uč. Radka Ondráčková a všichni prvňáčci. Ukázali nám co se již naučili – četli nám pohádku,
počítali a nezapomněli jsme na společnou písničku a sladkou odměnu. Hodina uběhla jako voda.
Nejvíce se nám líbilo, že jsme si mohli vyzkoušet jak se sedí v lavici.
Děkujeme dětem i paní učitelce a už se nemůžeme dočkat .

Fotografie z těchto akcí naleznete na našich stránkách.

