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Milá návštěva přijela do mateřinky „na oplátku“
STANISLAVA KUTHEILOVÁ,
MŠ T. G. MASARYKA (N. VRÁTO)

V naší MŠ T. G. Masaryka
v Novém Vrátě se v minulých
dnech uskutečnila „oplátka“
jedné neobvyklé návštěvy.
Na konci minulého školního roku se děti z naší MŠ T. G.
Masaryka byly podívat v nově
otevřeném centru pro děti
s autismem „JAU“ v Českých
Budějovicích na sídlišti Vltava.
Byli
jsme
pozváni
do speciální školy a poté také
do centra, kde děti tráví svůj
volný čas s rodiči a přáteli
v různých kroužcích a činnostech připravených rodiči.
Pro naše děti tam bylo připravené překvapení.
Naši školku před několika
lety navštěvovala Madlenka,
dcera jedné z maminek zakládajících, lépe řečeno spoluzakládajících členů a členek autistického centra v ČB. Já
osobně jsem se do této doby
s autistou na vlastní kůži
ve své práci nesetkala. Práce
s těmito dětmi je velmi náročná, a to Madlenka alespoň částečně spolupracovala. Velmi
obdivuji všechny, kdo se výu-

kou a péčí o tyto děti zabývají.
Část našich dětí se podívala
do školy, kde jsme se zúčastnili jedné vyučovací hodiny
a trochu se tak do ní i zapojili.
Děti nás velmi pěkně přijaly
a ukázaly své rituály, které jim
lépe pomáhají zvládat učení.

Zvířátka
Potom jsme se přesunuli
do centra, kde na naši skupinu čekala bohatá svačinka,
kterou nám maminky dětí připravily a společně s druhou
skupinou menších dětí, které
si zatím hrály s hračkami a pomůckami
přizpůsobenými
potřebám dětí s autismem,
jsme se přesunuli do prostor,
kde nás čekalo překvapení
v podobě návštěvy zvířátek
s jejich ošetřovateli. Dětem
se přišli ukázat papoušci, králíčci, morče a chlupatý psík.
Děti si je mohly pochovat, nakrmit, hladit je a být v blízkém kontaktu.
Celé krásné dopoledne bylo
pohodové, vstřícné a skončilo
slibem, “na oplátku“.
„Na oplátku“ se uskutečnilo nedávno v naší MŠ v No-

NĚKOLIK fotografií ukazuje pohodovou atmosféru při setkání dětí z
MŠ T. G. Masaryka (Nové Vráto) a školy centra „JAU“ ( autisté), ze
sídliště Vltava v Českých Budějovicích. Foto: archiv MŠ
vém Vrátě. Pro děti z autistického centra jsme připravili
zábavné dopoledne. Společně
s našimi dětmi hádaly a zpívaly známé písničky. Tvořily
domečky pro zvířátka, zvířátka pak rozdělovaly do domečků podle toho, kde žijí. Na svačinku byla připravena slavnostní „tabule“ hlavně podle

chuti hostů, což našim dětem
vůbec nevadilo. Nakonec jsme
si všichni společně pohráli s
hračkami ve třídě.
Před odjezdem kamarádů
jsme si ještě pohráli i na hřišti
u MŠ. Ač se říká, že autistické
děti nesou velmi těžce změny
a že nechtějí kontakty s cizími
lidmi a když není „po jejich“,

Mistrovství v lezení na přepravky

že jsou velice neklidné, tyto
děti musíme moc chválit, skoro všechny se zapojily do
všech, nebo alespoň do většiny činností. Moc se jim u nás
líbilo, a to nás velmi potěšilo.
Děti z naší MŠ poznaly, že ne
všechny děti jsou stejné a že je
třeba být tolerantní a hodný
vůči všem, i když jim zrovna
v tu chvíli nerozumí.

DÝNĚ A LISTÍ

MGR. KATEŘINA BABICKÁ

Nedávného 4. mistrovství v lezení na přepravky – Přeboru
města se ve Freistadtu účastnili i jihočeští zástupci.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje přijala pozvání
sdružení z Horního Rakouska
– Naturfreunde, na soutěž,
která se konala v městském
příkopu u Linecké brány ve
Freistadtu. Akce se zúčastnilo
sdružení Země – nezemě, o.s.
Do závodů vyslali dvě třináctileté členky – Dádu Heřmanskou a Báru Vodičkovou.

Tři kategorie
Po jednodenním tréninku
účastníci akce vyrazili spolu
s Petrem Novákem do krásného prostředí městského podhradí Freistadtu. Organizátoři si účast Jihočechů velmi pochvalovali, seznámili je s podmínkami a závod začal. Účastníci byli dle věku rozděleni
do tří kategorií a každý závodník měl tři pokusy. Závodnice ze Země – nezemě to
hned na začátku rozbalily naplno. Dáda začala na 19 bedničkách a Bára na 22. Občas
někdo z dalších lezců překonal dvacetibedničkovou metu, dokud nepřišel Sebastian.
Místní mladík na první pokus zdolal rekord mistrovství
a dolů se poroučel z 33. bed-

STUPNĚ vítězů ve Freistadtu si vyzkoušeli i Jihočešky (na snímku).
Mistrovství v lezení na přepravky se konalo v příkopu u městských
hradeb. Foto: archiv autorky

ničky. Ve věkové kategorii
ročníků 1999 – 2001 to byl jediný člověk, který překonal závodnice Země – nezemě. Dáda

se zlepšila na 21 bedniček, Bára zopakovala 22 a ve třetích
pokusech se již projevila únava. Celkově skončila Bára
ve své kategorii druhá, Dáda
o jedno místo za ní. Celkově
pak mezi 52 účastníky skončily na sedmém a osmém místě.

RODIČE s dětmi vyráběli
halloweenské dýně v minulých
dnech také v českobudějovické MŠ U Pramene. Využili
nejen dýně, ale také listí a jiné
přírodní materiály a snímky
dokládají, že vynaložené úsilí
nebylo marné. Foto: archiv školy

KONTAKTY
Vážení čtenáři, své příspěvky můžete zasílat na poštovní adresu:
Českobudějovický deník, náměstí Přemysla Otakara II. č. 5,
370 01 České Budějovice.
Případně můžete použít také e-mailovou adresu:
reporter.ceskobudejovicky@denik.cz

Dejte hlas své oblíbené koledě
Ve středu 11. prosince v 18 hodin
rozeznějí náměstí ve městech
České republiky i v zahraničí.
Přidejte se k nám!
Hlasovat můžete do 15. 11. 2013.
Více na
www.ceskozpivakoledy.cz

Zazpíváme si společně
tři koledy, které již známe:
Nesem vám noviny,
Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma
a o dalších rozhodněte
vyplněním kuponu.

Z těchto vyberte dvě:
Dej Bůh štěstí
Veselé vánoční hody
Jak jsi krásné neviňátko
Pásli ovce Valaši
Štědrej večer nastal
Vánoce, Vánoce přicházejí

Zaškrtněte křížkem svoji oblíbenou koledu
a kupon odešlete do nejbližší redakce
regionálního Deníku (viz tiráž).

Jméno: ...........................................................................................
Příjmení: ........................................................................................
Ulice: ..............................................................................................
Město: ............................................................................................
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Kraj: ................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................
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