
Druhé patro ve školce 
V pondělí 12. října jsme se byli podívat na novou fasádu 
mateřské školky na Markově ulici, kterou zdobí duha. Ve 
školce nás přivítala vedoucí učitelka paní Kateřina 
Balážová a dovedla nás do kabinetu. Pak jsme se šli 
podívat za dětmi. Nejdříve jsme navštívili oddělení 
Berušek, kde děti právě vstávaly. Popřáli jsme jim dobrou 
chuť ke svačince, prohlédli si jejich hernu a postupovali 
směrem dolů, kde jsme navštívili oddělení Motýlků, kde 
taky právě svačili. V přízemí v oddělení Sluníček děti 
dlabaly dýni.  Přidal jsem se k nim a jelikož mě to pak 
přestalo bavit, šel jsem si hrát s autodráhou. Asi po 45 
minutách mne pan učitel zavolal, že jdeme zpátky do 
školy, tak jsem se rozloučil a šli jsme. Ještě jsme si udělali 

fotku u hallowenských  strašidel, které vyrobily děti z mateřské školy.  
Karel Šindler 

 
  Období, které strávíme ve školce, je podle mého názoru ta nejkrásnější část našeho dětství. 
 Děti jsou tam tak nějak správně bezstarostné, upřímné a celkově světem okolo zatím nezkažené, 

zkrátka a dobře z nich vyzařuje úžasná energie. Já si 
například pamatuji snad všechno z tohohle období a 
nejraději bych se do školky vrátila. Pamatuji si nejen 
svůj první den, nejoblíbenější hračku nebo místo, kde 
jsem seděla v jídelně, ale taky naše nejoblíbenější 
hlášky, například vždycky, když mě měla vyzvedávat 
babička a já tak ve školce nemusela spát, utíkala jsem 
za svou nejlepší kamarádkou a volala: „Cha cha, já jdu 
dneska po o!“ (Pokud někdo nepochopil, myslí se tím 
jako po obědě.) Myslela jsem si, že jsme to říkali jen 
my, ale nedávná návštěva školky mě přesvědčila o 

opaku. Dost ale o minulosti, jak už jsem zmiňovala, nedávno jsme s Druhým patrem navštívili 
mateřskou školu Markova, která, jak už jste si určitě všimli, prošla rekonstrukcí, a tak nás paní 
vedoucí učitelka pozvala na návštěvu. Místo vláčků je teď na fasádě duha a i jednotlivá oddělení jsou 
teď mnohem barevnější a hezčí, než kdy jindy. Nezáleží ale na tom, co si o školce myslíme my, ale 
hlavní je to, co si o ní myslí děti, které do ní každý den chodí. Proto jsme se ptali, jestli se jim nová 
školička líbí a co je na ní nejlepší, odpověď byla jednoznačná, u všech zabodovala ta barevná duha. 
Chtěli jsme z dětí dostat víc, ale hodně se styděly a nechtěly nám nic povědět. Nakonec jsme zvolili 
jinou strategii a rozdělili se, každý si začal hrát s jinou skupinkou dětí a nenápadně jsme se začali 
vyptávat. Já se od jednoho chlapečka dověděla, že do školky jezdí autem a teď se mu školka moc líbí. 
Ukázal mi všechny své krásné výtvory a dokonce mi prozradil, že na něj paní učitelky úplně 
zapomněly s odměnou za to, že donesl vlastnoručně vyrobeného dráčka. Ačkoliv jsem se toho od dětí 
moc nedozvěděla, bylo to hezké vrátit se na chvíli v čase a připomenout si ty nejhezčí chvilky… 

Kristýna Biolková 
 
Pokud chcete zavzpomínat na staré dobré časy s hračkami, dětskými láskami, prvními pusami, spaní 
po obědě, ale hlavně na ty nejlepší paní učitelky, zajděte si do školky! Je to nejlepší způsob, jak si 
uvědomit svůj věk. Proto, abychom si všechno připomněli, jsme podnikli cestu do Markovy ulice. 

Nikdy bych nevěřila, co se může stát po tak dlouhé době. 
Když jsme přišli a obcházeli postupně jednotlivá patra 
školky, rozpomněla jsem si na svoje mladá léta a na 
všechny detaily, jako např. posunutý domeček, nové 
hodiny, hračky…Stále ale podávají stejné svačinky, chodí 
spinkat, hrají si jako my a zůstaly tam paní učitelky. Po 
zkoušení rozhovorů s dětmi jsme se rozprchli a šli k dětem. 
Šla jsem kreslit a po chvíli povídání jsem si je zamilovala! 



Cítila jsem se mezi nimi taková šťastná, že jsem pak nemohla odejít, jelikož moje emoce byly silnější, 
než jsem myslela! A taky mě děti objaly a držely a nechtěly pustit. V tu chvíli jsem si připadala sama 
jako malé dítě, které ztratilo medvídka. Školka byla, je a bude to nejoblíbenější místo, kde chci 
zapomenout na čas!!!    Míša Žingorová 
 
Školka. Je to místo, ze kterého jsme se snad všichni těšili do té záhadné školy a asi po roce jsme 
pochopili, že školka byla bezva a toto tvrzení se nezměnilo doteď… Všichni chceme zpět. Závist je 
hnusná, ale já těm dětem tak závidím! Kdo by se tam nechtěl vrátit a hezky si spát po každém obědě, 
neboli po-o, jak jsme říkávali. Jediný trošku větší problém by byl asi s naší výškou, dětičky jsou tam 
tak roztomile malé a kvůli tomu tam taky nemají normální umývadla, ale snížená tak, že pokud byste 
si chtěli umýt ruce, tak byste museli do kleku☺ Všude ale vidíte vzpomínky. „Jé, tady jsem si hrála na 
víly, tady jsme si stavěli z lega a tady byla moje přihrádka na věci se symbolem sluníčka!“ Ale i po 
devíti letech tam stále pijí ten stejný čaj s mlékem, co mi tak moc nechutnal, staví velké bunkry na 
pískovištích a nejraději kreslí domečky se smějícím se sluníčkem. Hned bych se vrátila zpět, bohužel 
to ale nejde.           Jana Cibulcová 
 

Rozhovor o mateřské školce na Markově ulici 
Co je nového ve školce? 
V letních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, největší změnou je nová střecha a barevná 
fasáda. Duhová školka se líbí nejen rodičům, ale především dětem. Děti už neříkají, že chodí do 

„vláčkové“ školky, ale do „duhové“. 
 
Co se líbí dětem ve školce? 
Děti jsou rády v kolektivu mezi kamarády. Kromě 
každodenní nabídky her, tvořivých činností a jiných 
aktivit, nabízíme dětem pestrou nabídku akcí. 
Navštěvujeme divadelní představení, kino, výstavy, 
knihovnu, Dětský svět. Pořádáme exkurze, zajímavé 
besedy a společné akce rodičů a dětí. 
Máme zde také zájmové kroužky – Valášek, Angličtina 

pro nejmenší, Flétnička. 
 
Co se dětem nelíbí? 
Některé děti nejsou zvyklé na naši zdravou svačinku v podobě celozrnného chleba, pomazánky, ovoce 
a zeleniny. Nejraději by každý den jedly koblížek nebo loupáček. Tuhle oblíbenou svačinku míváme 
také, ale k lítosti dětí jen občas. Někdy také nechtějí chodit na procházku, protože je bolí nožičky. Jsou 
totiž zvyklé jezdit všude autem. 
 
Co popřát do budoucna? 
Za celý kolektiv přeji školce šťastné a spokojené děti, které budou odcházet s úsměvem a hezkými 
vzpomínkami do základní školy. Důkazem je i vaše milá návštěva. I po tolika letech se vám vybavily 
příjemné chvilky, které jste v naší školce prožili. A to je pro nás největší odměna. 
Za odpovědi a pozvání do školky děkujeme vedoucí učitelce paní Kateřině Balážové. Byli jsme tam 
rádi ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 


