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Podporujme se… 

Živelností, vtipem, chutí a schopností sdílet a dalším mě oslovila známá 
personalistka Rostya Gordon Smith, když jsem ji potkala na jedné konferenci. 
Zapsala jsem si její slova, která se dotýkají mého srdce: „Mateřská centra dělají 
velkou službu matkám. Chtěla bych, aby ženy v mateřských centrech byly 
vzdělávané. Aby se mohly, pokud si to přejí, vrátit zpět do práce. Ženy mají trvale 
konzistentně lepší skóre, více se vzdělávají. Muži se dostanou na vyšší místo, protože 
potřebují výzvu, ale ženy jen na základě výsledků. Jsou u nich jiná kritéria pro postup. 
Největší problém pro nás jsme my samy sobě. Ženy se nedostatečně podporují, 
nepomáhají si, soutěží mezi sebou, místo aby spolupracovaly.  
Když se ženy spojí, produkují hormon oxytocin a jsou schopné dělat velké věci.“ 

Dělám to, co mě baví… 

…říká Renata 
Cveková.  
V mateřském 
centru pracuje 
od října roku 
2010. Za tu 
dobu měla 
možnost 
vyzkoušet si 
spoustu 
nového, 
uplatnit své 
dovednosti a 
získat nové 
zkušenosti. 
„Díky MC 
můžu skutečně 
dělat to, co mě 
baví a ne to, co 
musím nebo 
bych měla.“ Jejím největším koníčkem je tříletý čtyřnohý parťák do nepohody 
Athos, se kterým odpočívá na  dlouhých procházkách mimo město za jakéhokoli 
počasí. S dalšími milovnicemi čtyřnožek každoročně pořádá shromažďovací akci" 
pro útulky z okolí KM, které potřebují akutní pomoc. Jedná se o materiální pomoc - 
matrace, granule, pamlsky, deky atd. Letos na podzim májí v plánu jednomu 
útulku v okolí Km vystavět několik zateplených kotců. 

V Klubíčku vede Pohybové hry pro rodiče s dětmi, Tvoření pro děti, Přírodní školku, 
Pracovnu s prvky Montessori pro rodiče s dětmi do 3 let a Školku s prvky 
Montessori 3-6 let. Do každé aktivity vkládá kus sebe sama. Díky pochopení 

Do Diáře… 

8.4. Želvičky – klub rodičů a dětí se specifickými 
potřebami – 15,00hod  

10.4. Slon Babar – čteme franc. pohádku v 
Knihovně Kroměřížska – 15,30hod  

11.4. Velikonční dílna na Velkém náměstí – 
odpoledne  

11.4. Open Club – francouzská literatura – 
17,00hod  

15.4. Po-Po „Maminky, které milují příliš“, 
16,00hod  

17.4. Logopedická poradna, 10,00hod  

23.4. Beseda s psycholožkou „Obtížné situace v 
rodině“ – 15,30hod  

23.4. Oslava 2. výročí Francouzského Klubu v Café 
Bistro Matiné spojená s výstavou Fotografického 
klubu – 17,00hod (nutno nahlásit účast předem)  

26. 4. Šťastný život bez úrazů na Hanáckém 
náměstí, 15,00hod  

Víte že… 

Poslední volná místa na letních táborech: 

 Pobyt pro rodiče a děti v Chrasticích – 1. -6.8. 
pod vedením Alžběty Mazánková. 

 Pobyt pro rodiče a děti ve Vizovicích – 9.-
16.8. pod vedením Věry Vargové a Renaty 
Cvekové 

 Ten dělá to a ten zase tohle - s angličtinou ( 5 
– 8 let) - 21. – 25.7., pod vedením Pavlíny 
Švecové 

Pomáháme… 
…veřejná sbírka pro Aničku. 

 
„V poslední době jsme zakoupili Aničce speciální 
plovací vestu pro koupání v bazénu, závěsnou 
houpací síť do bytu, speciální barevné zábrany na 
postranice postele. V loňském roce jsme též 
použili část financí ze sbírky na doplatek za pobyt v 
Janských lázních. Děkujeme všem dárcům, kteří 
přispívají jakoukoliv částkou do sbírky na Aničku“ 

rodiče Aničky 
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Montessori pedagogiky zjistila, že pro svou životní pohodu potřebuje životní řád 
stejně jako pořádek v kabelce a na stole.  Zeptali jsme se: 
Co je to Montessori? Jak děti rozvíjí? V čem se liší od standardního školství?  
Už samo motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám." je dost výmluvné. Nejedná se 
o prosté předávání a memorování 
vědomostí, učitel dítěti poskytne 
prostředky, které ho k dovednostem a 
vědomostem přivedou nebo si je najde 
samo. Učitel je pro dítě průvodce. 
Vychází z respektování vývojových fází 
dítěte, během kterých je citlivější k 
získávání jistých schopností. Klade velký 
důraz na samostatnost a zodpovědnost 
dítěte, poskytuje jim dostatek prostoru 
pro vlastní práci. Prostředí je pro děti 
bohaté a připravené, bezpečné bez 
jakéhokoliv soutěžení či srovnávání. Ať si 
to možná ve spěchu dnešní doby 
neuvědomujeme, děti milují řád a pořádek. Je pro ně přirozený a snadno 
osvojitelný. Jen je třeba být důslední. A právě taková Montessori je.“  
Na nočním stolku má Alchymistu od Paulo Coelho, jejího oblíbeného spisovatele. 
„Je to asi sedmá kniha, kterou od něj čtu a Alchymistu hned potřetí. Jednou budu 
mít ve své knihovně všechny jeho knihy :-) a možná se mi někdy podaří přečíst je 
v originále… 

Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě 
připoutal… 

Malování na hedvábí s Malým princem proběhlo poslední březnové sobotní 
odpoledne. Krásné obrázky podle příběhů z knihy Antoina St. Exupéryho tvořily 
děti ve věku od 7-14 let společně s rodiči a naší dobrovolnicí z Francie, Lucile. 

 

Conte tcheque en France… 

…česká pohádka ve francouzském městečku Salies. 

V měsíci březnu se v místní knihovně  konalo čtení české 
pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Akci  
pomohla ve spolupráci s pracovnicemi knihovny v Salies 
na dálku zorganizovat naše EVS dobrovolnice Lucile.  

Pohádka se četla ve francouzštině a děti následně 
malovaly na její téma.  

 

 

Jazyky učíme kvůli komunikaci… 

…ne kvůli překladu. Heslo Mgr. Silvie Dolákové, 
metodičky výuky jazyků pro nejmenší – předškoláky a 1. 
stupeň, mi mluví z duše. Pro ně není důležité znát 
přesný význam každého slovíčka a každý gramatický 
jev. Důležité je nebát se komunikovat. Vždyť až 80% 
obsahu sdělení vnímáme z neverbálních projevů – 
mimiky, gest, intonace a tónu hlasu.. Děti se jazyk 
neučí, osvojují si ho přirozeně tím, že poslouchají a 
opakují. Děti mají vysokou kapacitu mechanické 
paměti, prostřednictvím prožitků reálné situace 
(říkadla, písničky, divadlo), bezděčné paměti, si zafixují 
celé fráze. A i když neznají význam každého slova, mají 
to spojené s určitou situací a frázi pak využijí spontánně. 
Nejdůležitější je, aby se dítě nebálo situací, kdy 
nerozumí. Je třeba jim vytvořit přirozené situace, kdy 
jazyk využíváme, nejlépe v kontextu praktických 
činností – umývání, příprava jídla, obouvání. Nechtějme 
po dětech, aby překládaly. Porozumění je vždy rychlejší 
než mluvení – vždyť i dospělí po někdy i desítkách let 
učení se jazyka sice rozumí, ale nejsou schopni 
komunikovat. Děti se ale nestydí, nemají ponětí o tom, 
co je gramatika. Ty, které navštěvovaly intenzivní kurzy 
nebo školky s AJ, jednoznačně později prokazují lepší 
výsledky, a to především v mluvení a porozumění. Jsou 
schopni použít jazyk v reálné situaci. Bohužel, 
návaznost na výuku na ZŠ je stále problematická, ale 
důležitý je pozitivní postoj k jazyku – není to nutné zlo 
ve škole, abstraktní věc, ale něco samozřejmého. 
Berme proto angličtinu jako vhodný doplněk rozvoje 
dětí v předškolním věku, ne jako nutnost. 


