Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace

Hodnocení projektu „ NIKDO NENÍ SÁM“ , který financovalo Statutární město
Ostrava
Naše mateřská škola vytvořila celoroční projekt „ Nikdo není sám“ z potřeby vést děti
k empatickému vnímání struktury společnosti se všemi jejími generačními, etnickými,
kulturními a zdravotními specifiky.
Navázali jsme ne loňskou spolupráci s Domovem s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici
a nově jsme navázali spolupráci s Dětským centrem Domeček.
První setkání se seniory proběhlo v září a děti předvedli podzimně laděné vystoupení „ Jak
dýně čarovaly“. Děti sklidily za vystoupení velký potlesk a ještě větší vzájemnou radost měli
ze společného tvoření z keramické hlíny. Babičkám s tvorbou pomáhaly samotné děti a
všichni byli moc pyšní na společný výrobek. Vánoční hvězdy jsme v mateřské škole vypálili a
děti je naglazovaly barevnými glazurami.
Před Vánocemi jsme Domov s pečovatelskou službou znovu navštívili a děti vystoupily
v pásmu „ Z pohádky do pohádky“. Babičky byly unešeny z krásných kostýmů dětí a
nechápaly, jak se děti mohly naučit tak dlouhé vystoupení. V závěru děti předaly „svým
babičkám a dědečkům“ vánoční hvězdu a byly odměněny vlastnoručně upečeným cukrovím.
Nakonec jsme museli slíbit, že se za rok opět vrátíme.
Spolupráce s Dětským centrem Domeček započala jejich návštěvou na Zahradní slavnosti u
příležitosti Dne dětí. Děti prožily krásné odpoledne s bohatým programem plným her a
soutěží. Děti z dětského domova byly zpočátku velmi ostražité až nesvé, jak jsme od
vychovatelek zjistili z důvodu minimální životní zkušenosti s pobytem ve větším počtu lidí se
velmi šťastně pohybovaly mezi ostatními dětmi a hrály si s nimi.
Na podzim jsme se za dětmi vypravili s podzimním vystoupením „ Jak dýně čarovaly“. Dětem
se pohádky tak líbily, že se zapojily do tanečků s dětmi z mateřské školy. Spolu z vystoupením
„z pohádky do pohádky“ děti obdarovaly děti z domova vánočními hvězdami z keramiky.
Cíl projektu, uvědomění si, že i děti mohou učinit šťastnými jiné lidi, se naplnil vrchovatou
měrou. Všechny aktivity jsme pečlivě zaznamenávali a fotodokumentaci jsme prezentovali na
nástěnkách v prostorách školy a na internetových stránkách školy.
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