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Mateřské centrum Klubíčko
a teenageři
V březnovém čísle Listů jsme uveřejnili přehled všech aktivit, které se odehrávají v prostorách MC Klubíčko. Program
dopoledních heren,určených předškolním dětem, obohatila zakladatelka a vedoucí centra a současně učitelka základní
školy ing. Mgr. Marie Nováková o nový prvek: na přípravě a organizaci herny se v rámci rodinné výchovy podílejí žáci 2.
stupně ZŠ Generála Janouška.
Jak taková herna s programem vypadá? "Skládá se z několika částí: zpívání s kytarou, pohádka se závěrečným poučením, výtvarná
činnost, malé sportováníčko na tzv. opičí dráze. Připravuji ji jednou týdně, někdy mě zastoupí ochotné a šikovné maminky z Klubíčka,
říká Marie Nováková. "Naši žáci se vyučují etické výchově podle programu R. R. Olivara. Praxi v rozsahu dvou hodin za školní rok
praktikujeme již třetím rokem. Žáci sami vytvoří pro své malé kamarády program a pod mým dohledem v Klubíčku ho realizují.
Jak svoji spolupráci s Klubíčkem hodnotí žáci 7. a 8. tříd, děti "samá ruka, samá noha ? "Líbí se mi tady, ale někdy mám obavy, abych
na někoho nešlápl nebo mu nějak neublížil. Je to moc dobrý pocit být mezi nimi a pomáhat jim. Trochu je mi líto, když se zase vracíme
do školy. "Práce s malými dětmi mě baví, ale je toho na mě moc. Nejvíc se mi na nich líbí, že se dovedou ze všeho radovat a většinou
důvěřují druhým. Je to dobrá praxe pro život, jestli se jednou stanu otcem. "Za odměnu
děti dostávají samolepky. Hvězdičky si nalepují na čelo. Měli jsme hvězdičky všichni, i některé maminky.
Byli jsme se podívat a můžeme potvrdit, že třebaže pár habánů potřebovalo nejdřív trochu postrčit, brzy našli s předškoláky společnou
řeč, a když se po společném sportování na opičí dráze loučili, nebylo po počátečních rozpacích ani stopy. Připravenou pohádku
doplňovaly nápadité kostýmy, na jejichž přípravě se podílela jedna ze "školních maminek, zde přítomné maminky se ve většině případů
musely spokojit s rolí diváků. Prckové si nakonec odnášeli vlastnoručně vyrobené papírové klobouky, teenageři pro řadu z nich
nevšední zkušenost. Jejich praxe v mateřském centru je zatím celorepublikovým unikátem, ale protože obohacuje malé i ty větší, dá se
předpokládat, že najdou následovníky i jinde.
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