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Školička Gapík, působící 
v Centru volného času GaPa, má
za sebou bohatý školní „půlrok“.
Ten nyní ukončila soutěží
Malujte s Gapíkem, do níž se
mohly na volné téma Moje nej-
hezčí Vánoce zapojit všechny
děti z Kostelce nad Labem 
a okolí od 2 do 6 let. Výsledky
budou zveřejněny v lednu a pět
autorů nejlepších prací získá
věcné ceny a všichni ostatní
účastníci pak omalovánky, roz-
vrh hodin a knižní záložku. 

„Jsme a chceme být otevře-

nou školičkou, a proto nejsme
zakoukaní jen do sebe. Také
proto jsou třeba naše divadelní
představení určena všem dětem
z města a okolí. Tedy i těm,

které naši školičku jinak nenav-
štěvují. Třiadvacátého ledna to
například bude představení 
O třech prasátkách,“ říká Pav-
lína Bártová, ředitelka Centra
pro volný čas GaPa a jeho ško-
ličky. „Více informací pak nabí-
zí naše webové stránky gapapro-
vas.cz,“ dodává. 

Jako bonus a překvapení byly
pro děti připraveny třeba orien-
tální tanečky. Od ledna 2012 se
už budou konat pravidelně,
zhruba jednou za 14 dní. Cvi-
čení je přizpůsobeno dětem 

a zapojují se do něho i kluci,
protože na začátku a na konci je
rozcvička pro všechny. Výsle-
dek snažení nejmenších taneční-
ků pak na konci školního roku

uvidí sami rodiče, pro které děti
připraví vystoupení.

Další novinka na sebe nene-
chá dlouho čekat - od února se

přijímají další děti do kurzu
Šikovné ručičky.

Vedle každodenního progra-
mu měly děti ve školičce Gapík
loni, od září, například možnost
setkat se s kouzelníkem a jeho
živými zvířátky, zasmát se při
divadelním představení nebo si
zahrát s andělem a těšit se z jeho
nadílky. „Čert i Mikuláš v tomto
případě zůstali doma. Naše děti
jsou poměrně malé, a vím, že ne
každé v tomhle útlém věku set-
kání s čertem, byť sebehodněj-
ším, snese,“ poznamenává Pav-
lína Bártová.   

Nyní školičku Gapík navště-
vují téměř dvě desítky dětí. 
A kapacita útulného domu se
zahradou v ulici U pošty jich
umožňuje ještě několik přij-

mout. Ať už na delší dobu, nebo
třeba jen krátkodobé celodenní
hlídání. „Nám přitom nejde jen
o to děti hlídat. Stejně důležité je
s nimi i individuálně pracovat,“
poznamenává ředitelka. 

Aktivní práce s dětmi se
zaměřuje na celkový rozvoj
osobnosti v předškolním věku,
jejich samostatnost a zařazení do
kolektivu. Celodenní program je
pak tvořen bloky pohybových,
hudebních, jazykových nebo
výtvarných aktivit, které jsou
proložené volnou hrou dětí v
herně, tělocvičnách nebo přírodě.

Ať už vaše dítě školičku
Gapík navštěvuje nebo ne, 
v každém případě se vyplatí sle-
dovat webové stránky
www.gapaprovas.cz

V Gapíku se hraje divadlo, kreslí,
kouzlí i tancuje 

Děti při posledním divadelním představení spolu s klaunem, vlastně 
klaunkou, Cecilkou.

Do školičky Gapík přišel mezi děti v předvánočním čase anděl

Při divadelním představení Klaun Cecilka děti podle pokynů čarovaly, tanči-
ly a obdivovaly cvičené kočky a psy. Po skončení si mohly zvířátka pohladit,
pochovat a třeba si s nimi i zaběhat.

Divadélko se do školičky Gapík vrátí v červnu a opět mohou přijít i děti 
s rodiči, které školku nenavštěvují. Jako vždy bude prostor pro pohyb 
a cvičení. 


