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Dne 31. 3. 2022 proběhlo v prostorách mateřské školy multikulturní setkání spojené 

s výstavou s názvem „Letem světem, celým světem “, jenž seznamuje děti a návštěvníky 

s cizími kulturami.  

Cílem této aktivity bylo podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školského 

zařízení, čehož bylo dosaženo zapojením jednotlivých aktérů do přípravy, realizace i 

vyhodnocení akce. 

Na setkání se představilo čtrnáct států – Bělorusko, Česká republika, Francie, Gruzie, 

Indonésie, Kazachstán, Polsko, Rusko, Slovenská republika, Spojené státy americké, Súdán, 

Ukrajina, Uzbekistán, Mongolsko a Vietnam. Každý ze států se prezentoval návštěvníkům 

prostřednictvím informačních panelů. Plochy nesly nápisy zemí spolu s jejich vlajkami a 

k dispozici byla i mapa země. Příchozí se mohli o konkrétních zemích dozvědět bližší 

informace díky krátkým textům zavěšeným na panelech. Popisky nabízely návštěvníkům 

základní geografické údaje, představily jim také kulturu, národní pokrmy, společenské zvyky a 

další zajímavosti. Celou expozici doplnily předměty vztahující se k daným státům, které 

mateřské škole zapůjčili rodiče. Na výstavě bylo možné spatřit ukrajinské nebo slovenské kroje, 

obrázky z Kazachstánu, porcelán z Uzbekistánu, hudební nástroje z Gruzie a fotografie 

z Vietnamu. Příchozí dále mohli obdivovat zmenšeninu ruského kostela, polské cukrovinky, 

běloruské panenky, súdánské a indonéské oblečení. Francie prezentovala svou Eiffelovu věž, 

Spojené státy americké se představily pomocí fotografií z Bostonu a Česká republika nabídla 

pohled na Pražský hrad, Hurvínka se Spejblem nebo na Krtečka.  

Akce se zúčastnila paní ředitelka Mgr. Ludmila Mašková, jež multikulturní výstavu 

doplnila o přednášku – v rámci, níž nás seznámila se školstvím ve Švédsku. 

Celou akci doplnila nabídka ochutnávky národních pokrmů v jídelně školy, kde byly 

připraveny stoly se širokou nabídkou sladkých i slaných jídel připravených s láskou od hodných 

rodičů cizinců. Z jídelny se tak rázem stalo místo setkávání kultur. Rodiče spolu s dětmi 

ochutnávali tradiční pokrmy, představovali ostatním svá jídla a dělili se o národní recepty. 

Kromě jídla dospělí dávali typy na zajímavá místa v odlehlých krajinách a sdíleli své zážitky 

z dovolených a pobytů v cizině.  

Společně jsme strávili příjemné odpoledne a z následující reflexe pedagogů, rodičů dětí 

a odborníka z praxe vyplynulo, jak moc jsou podobná setkání důležitá a přínosná. 



   

   

   



    

   

   

 

 

 

 



   

  


