Hodnocení činnosti Mat.školy – Przedszkola MIŚ v Třinci - Dolní Lištné za
školní rok 2008-2009.

Počet dětí: 24
Počet tříd: 1
Počet pedagogických pracovníků: 2 ( kvalifikované uč.MŠ )
-Przywarová Marie, vedoucí učitel, 100%
-Sabelová Danuta, učitel, 100%
Počet provozních zaměstnanců: 1 ( uklízečka + výdejna ) Kateřina Dudová
MŠ pracuje podle vzdělávacího programu Przywarové Marie "Jesteśmy częścią świata".
Tento školský vzdělávací program v minulém roce byl doplněn projekty:
1. "Zabawy z językiem angielskim"
2. "Poznajemy świat z Misiem"
3. "Moje zdrowie w przedszkolu"
4. Kółko logopedyczne.
5. Spotkania z teatrem.
6. Jesienne zabawy.
7. Jasełka – tradycja i święta.
8. Czytamy dzieciom.
9. Kurs pływania.
10. Zielone przedszkole LEŚNYCH LUDKÓW.
11. Poznajemy Polskę.
12. Z mamą raźniej…
Každodenní přípravy učitelek byly doplněny DVPP ( dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ):
Marie Przywarová – Metoda dobrego startu ? ( Pedagogické centrum)
- Metodika vyuky anglického jazyka (Pedagogické centrum)
- Warsztaty edukacyjne pdt. Diagnozowanie dzieci… przedszkole Sw.Jerzego w Cieszynie ( PL)
- doplnění kurzu angličtiny pro 1-2 třídu ZŠ podle metody "Colourful English"
- učast na konferenci "Jak kochać dziecko"- Čteme dětem denně ( PC-Č.T.)
Danuta Sabelová – Warsztaty edukacyjne pt. Diagnozowanie dzieci
- Wspomnienia z wakacji -warsztaty plastyczne ( PC)
- FIMO – czarodziejska plastelina
Další vzdělávací akce pro dětí:
- pečení placků s rodiči
- prodejní výstava polských knížek v naší MŠ
- vycházka do muzea na výstavu DIVOKÁ ZVIŘATA BESKYD
- dopolední výlet na " Vánoční jarmark" u Trisii
- Wigilijka w przedszkolu a stromeček pro ptáčky
- Kulig – hrátky v zimě
- Den babiček a dědečků a představení pro ně: JAK TO KIEJSI BYWAŁO
- Účast dětí v "Przeglądzie recytacji przedszkoli" v Č.Těšíně
- shlédnutí 3 představení TL BAJKA v Domě PZKO – Dolní Lištná
- četli dětem – Kawiarenka Literacka z Liceum Chorzowskiego
- celodenní výlet do Ustronia do Leśnego Parku Niespodzianek a na Równicę – hledání pokladu
- návštěva 1. třídy příštích prvňáčků
- radovánky a Mezinárodní přehlídka dětských souborů, POZEGNANIE STARSZAKOW ( obdrželi jsme
dotaci MĚSTSKÉHO ÚŘADU v Třinci
- přehlídka dravých ptáků ( u školy)
Soutěže:
- 2 děti se zúčastnily přehlídky recitačních dovedností dětí mat.škol
- 3 dívky se zúčastňovaly pravidelně během celého roku výtvarných soutěží a obdržely různé odměny ( v
Třinci, Tychach – PL, Dolní Lutyni)
- 2 děti se zúčastnily sportovní soutěže polských škol "Zjazd Gwiaździsty"
Mimoškolní aktivity:
Opět v tomto roce naše MS uspořádala 5. ročník přehlídky recitačních dovednosti pro všechny polské
mat.školy v Č.Těšíně.

Děti se předvedly veřejnosti 4x:
- JASELKA, JAK TO KIEJSI BYWALO,
- PŘEHLÍDKA dětských souboru v Lištné
- vystoupení na radovánkách ve škole ( dětí předvedly námořnické povidání)
V novinách Głos Ludu se objevovaly často články o naší mat.škole.
Mezinárodní spolupráce:
V tomto roce jsme navázali novou spolupráci s Przedszkolem nr.25 im.Misia Uszatka v Tychach. Děti
jejích mat.školy přijely na recitační prohlídku do Č.Těšína.
Pak učitelky Przedszkola v Tychach se zúčastnily dětských radovánek v Lištné.
V květnu naše učitelky byly na společném setkání učitelů obou mat.škol v Tychach.
V červnu p. Marie Przywarová byla v Tychach podepsat spolupráci mezi oběma MŠ a zúčastnila se
slavnostního pojmenování polské MŠ jménem Misia Uszatka se slavnostním programem.
Učitelky si vyměnily písničky, básničky, programy a pomůcky.
Od polské organizace "Wspólnota Polska" ve Warszawie dostaváme pravidelně dětské časopisy, které
využíváme jako didaktické pomůcky a také finanční dotaci na tematické výlety pod názvem POZNAVÁME
POLSKO a TĚŠINSKÉ SLEZSKO.
Spolupráce se školou:
Se školou jsme v tomto roce podepsali novou smlouvu o spolupráci.
- dětí ze školního tanečního kroužku vystupovaly na našem mez.setkání dětských souborů v Domě PZKO
v D.L.
- navštívili jsme s dětmi 1. třídu
- naše děti vystupovaly na radovánkách školy a shlédli jme školní výstavu práci dětí
Spolupráce s rodiči a skupinou Macierzy Szkolnej:
- informační schůzka pro rodiče a výroční schůze Macierzy Szkolnej
- společné pečení placků
- tradiční "Jasełka"- vánoční vystoupení v Domě PZKO – rodiče připravili občerstvení
- kulig na Kubalonce ( v PL) pro děti připravili a zajistili rodiče
- Den Babiček a Dědečku – představení JAK TO KIEJSI BYWALO- pak dětský karneval – rodiče připravili
občerstvení a zajistili profesionální vystoupení klanů
- radovánky, mez.prohlídka dětských souborů mat.škol
- společně s rodiči jezdíme do školy v přírodě
- společná akce Čteme dětem ( rodiče, dědečkové čtou dětem)
- Den Matek – setkání u kávy, kosmetické porady, děti vyhotovily maminkám dárek (malované krabičky)
- společný výlet do Ustronia
- společné odpoledne na konec školního roku – poděkování rodičům, kteří odcházejí z mat.školy
Rodiče pomohli nám zajistit a připravit internetové stránky, připravuji pozvánky, diplomy, nakupuji
dětem hračky, zabezpečuji finanční dary.
Jiné zajímavosti ze života v mat.škole:
- výstava podzimních prací děti pro rodiče
- "ANDRZEJKI" –dopoledne věšteb z vosku a jiných
- návštěva třineckého muzea
- pečeme a vaříme společně s dětmi
- připravili jsme 3x dětský časopis ( malovánky, říkanky, informace pro rodiče, koutek anglického jazyka
atd.)
- veselý MDD
- dárky pro prarodiče
- pravidelné výstavy prací dětí v šatně
Všem, kteří nám pomohli aby ten , školní rok byl skvělý, patři srdečné poděkování!
Připravila: Marie Przywarová

