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škola Dolákova
patří kpředškolnim zaíizeniLm, kde environmentálni výchova a těsný
vztah k přirodě hraje

Prahy

8

odjakživaprim.

v rámci mezinárodního

programu Ekoškola, do kterého
jsme jíždruhým rokem zapojeni,
zde funguje skvělý tým dětí,
učitelek a rodičů,kteří svým
nadšeníma dobrými nápady
ziskávají a inspirují ostatní
k tomu, aby se svět kolem nás
učili vidět a vnímat nesobecky,
v souvislostech, s citem
a pokorou.
Vytvořle lesní svět - tak zněl
status soutěže, kterou prostřed-

proto, že ji celou vymyslely
a vytvořily děti, které mají

uspořádala hradecká společnost

fantazii, smysl pro humor a cit
pro hezké věci. Uhrančivě žluté
oči z kvítkůlákají svou barvou
včelky mušky a mravencejako
dva majáky, kamenná tvář,
jemná mechová ústa a eiegantně
rozevlátý účesz listí. Prostě
opravdová dáma, která střeží
ukrytá všem zrakům malá lesní

obrovských dubů a dvou
voňavých borovic, vznikla naše
Hmyzdáma. Kouzelný příbytek
a útočištěpro ty nejmenší
obyvatele lesa, aby se mě}i kam
uktýt před nebezpečíma nepřízní počasí,aby měli kde odpočívat
anebo prostějen tak po svém
hmyám způsobu bft.
Na prvni pohled se naše lesni
krasavice lišíod běžných
hmyzích domečků a hotelů. Je to

tajemství. A my můžeme doufat,
že na našem lesním plácku
vy držíco možná nej déle.
Třešničkou na dortuje, že
naše Hmyzdámavyhráia
v soutěži Lesní svět první místo.
Je na to náIežitě pyšná a my
taky_ A to násještě čeká super
cena, v podobě tří dřevěných
prvků na naši školnízahradu,
v hodnotě l00 tisíc korun - Věž
poznání, Dendrofon a Pexeso.
Děkujeme porotě, složenéze
zástupců Awocado, s. r. o.,
Ministerstva zemědělství, PEFC
a Lesů hl- m. Prahy. s_ p., a takó
všem, kdo nám poslali své hlasy.
A jsme rádi za šikovnétesaře,

sHmyzdámou

z

rilwrltl.praha8.cz

nictvím sociální sítě Facebook

Awocado. A tak jsme jedno letní
odpoledne, motivováni rr,fzvou,
vyrazili s našímekotýmem do
lesa. A tady, na mďém návrší,
kterému důvěrně řikáme
,,náměstíčko', za dohledu
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truhláře a natěrače z Lesního
světa, kteři nám tuto krásnou
odměnu vyrobí a přivezou.
JITKA FRIEDLoVÁ,
Zš a Mš Dolákova

svĚTovÉ snnouÁžoĚNípRo pŘEpšxotNí \rÝcHovu

Létoplnéspořtn
Letos jížpopáté proběhly
na čimickéDraháni letni
sportovni příměstské tábory"
A stejně jako v minulých
1etech byla kapacita naplně-

ná-adětinadmíru
spokojené.

Instruktoři Squash Sportu,
který je pořadatelem táborů,
vymýšleli program tak, aby
vyhovoval všem věkovým
kategoriím. Nejmladši
účastnicebyla teprve
čtyřletá, nejstaršímu sportúvci bylo dvanáct. Vzhledem
k naplnění turnusů se tak
daly snadno tvořit skupinky
srovnatelné výkonnosti.
Děti sportovaly a užívaly
si prázdninové dny s kamarády a každý den trávily
s úsměvem. Mohiy si
vyzkoušet spoustu různých
sportovnich disciplín, her
a soutěží.Meei nejoblíbenějši
patří koloběžkové závody-,
vybíjená, návštěva bazénu,
squash a ping-pongová
obíhačka.
Příštírok se sportovní
--.,/|,, ž.
"prlmestaKY V Lrm]crcn
budou určitě opakovat.
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Místo Bro děti v 2L §toletí
V chorvatské Opatii proběhlo ve

dnech 19.-25, 6. světové
shromáždění a světová konference OMEP (Organisation
Mondiale pour l'Éducation
Préscolaire, Světová organizace
pro předškolní výchovu),
kterého se díky flnanční
podpoře MČ Praha 8 zúčastnila
i Jarmila kotrbová, ředitelka
Mateřské školy Korycanská 14.

Cobylocflemakce?

byla rozděiena na dvě
části, shromáždění a konferenci.
světové shromaždění mělo
název The Place Of The Child In
21st Century Socíety (Místo pro
,,CeIá akce

děti ve 21. století). Zúčastnilo
se ho osm členůOMEP Česká

republika. Přitomna byla
i zástupkyně MŠMTČB
Jaroslava Vatalová, zástupci
jazykové školy lďattsenglish
a firmy Zábavné učení."

é
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představila zvací video a pozvala
přítomné k účastina světovém
shromážděni a konferenci vroce
2018 do Prahy, V Praze totiž byla

tato organizace v roce 1948
zalažena,"

Měli jste možnost být i v terénu?
,,Samozřejmě, že jsme neseděIi
celou dobujen vjednacím sále,
Dne 27. 6. 2Ol 7 dopoledne jsme

navštíviiimateřské školy ajiná

Čemu jďe se

zařízení poskytujíci péči
o předškolní děti v Opatii
a v blízkém okolí."

republika bude v roce 20I8
garantem oslav 70. výročí
v praze, Na závěr světového
shromáždění pak česká delegace

světorá konference?
,V úvodu proběhlo kulturní
vystoupení, a pak už byla
konference věnována přednáškám k danému tématu.

najednánívěnwala?
zúčastnila
jednání k 70. výročía historii
OMER protože OMEP Česká
,,Osobně jsem se

,ry

ť:

Jak probíhala druhá ěást akce,

ť * '§

Konference pokračovala i další
dva dny. V dopoiedních

hodinách probihala plenární
setkání, kde vystupovali
přednášející a odborníci z Velké
Brítáníe, Mad'arska, Číny,
Svédska a Chorvatska. V odpoledních hodinách se konaly
prezentace příspěvků z r ealízaci
projektů a výzkumú, lektorů
z celého světa."

kdo se konference za českou
republiku zúčastnil?

,,Ceskou republiku zastupovali
kromě mě Dana Moravcová,
Milada Rabušicová, Jaroslava
Vatalová, Karel Vaněk, Marek
Kadlec, cožjsou všichni členové

oMEP
a

ČR, a dále Steve !Ýatts

Jiří Šoltyszjazykové školy

Iďattsenglish."
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