
VÝLET DO BŘEZOVÉ – SVATÝ LINHART 
 

Dne 18.5. se třída Broučků společně s paní učitelkami, zúčastnila výletu do zastávky Karlovy Vary – 
Březová, kam jsme dojeli vláčkem a poté jsme se vydali na Svatý Linhart. Děti se tam nasvačily a proběhly 
se. Následovala cesta zpátky, při které jsme pozorovali zvířátka – jeleny, daňky a měla tam být i divoká 
prasátka, ale ty jsme bohužel neviděli. Při pozorování krásné lesní přírody a poslechu všech zvuků jsme se 
pěší túrou dostali až do naší MŠ, kde už nás čekal vynikající oběd.  
 
 
 

 
 
 

Zapsala: Marie Řezáčová  



EXKURZE – TESCO. 
 
 
V úterý 22.5.2018 a ve čtvrtek 24.5.2018 jsme s předškolními dětmi naší MŠ měli možnost navštívit nákupní 
středisko Tesco Karlovy Vary. Pro některé děti byla zážitkem již jízda autobusem MHD s přestupem u 
Tržnice. Při příchodu se nás ujali dva příjemní zaměstnanci, kteří nám připravili od 9,oo do 11,oo hodin 
program. Úvodní práce byla - vytváření z kynutého těsta – vykrajování tvořítky do válečkem vyváleného 
těsta, pokusy o pletení houstiček a vytváření podle vlastní fantazie. Hotové výrobky upekl pekař místní 
pekárny a dětem byly dovezeny do MŠ! Úžasné …. Dále jsme prošli prodejnu, pozorovali jsme a 
pojmenovávali zboží. Děti si vyzkoušely práci za kasou! Opět obrovský zážitek a nadšení.... Prošli jsme 
sklady, viděli chladící i mrazící boxy. Místo, kde se přiváží a vykládá zboží - „ Ještěrku “, která ulehčuje práci 
skladníkům. Jěště další zajímavosti. Závěrečné zopakování poznatků upevnilo nová poznání. Připravené 
občerstvení,  
možnost si v mezichvilkách hrát, odměny pro děti a hlavně příjemný přístup ze strany pracovníků  si zaslouží 
velký dík! Byla to pěkná a přínosná akce.  
Pedagogický doprovod v úterý VOP K. Kalinová a E.Vodová se studentkou na PX a ve čtvrtek I.Chrobáková 
se studentkou na PX a I. Verzichová.                                                                                       
 

Zapsala : Ilona Chrobáková 
 



HRY BEZ HRANIC. 
 
 
23.5.2018 se již tradičně účastnila naše MŠ „Her bez hranic“ , které se konaly na hřišti ZŠ Komenského. 
Bylo zde nachystáno mnoho rozličných disciplin, při kterých si předškoláčci z Kytičkové, Sluníčkové a 
Broučkové třídy vyzkoušeli svou obratnost, hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybu a spolupráci v 
týmu. 
Doprava byla bezproblémově zajištěna přistaveným autobusem. 
Počasí nám přálo, dopoledne rychle uteklo a děti odcházely nejen příjemně unavené, ale i s diplomem pro 
každou třídu a drobnou odměnou. 
Pedagogický dozor zajistila: Eva Vodová – učitelka MŠ 
                                             Dagmar Bohatová – pedagogická asistentka 
Fotodokumentaci pořídila studentka Pedagogického lycea Barbora Osvaldová, která vykonávala v Kytičkové 
třídě souvislou praxi, pod vedením p.uč. Evy Vodové. 
                                              
 
                                                                                              Zapsala: Eva Vodová. 
 
 

 



Bečovské zahrady 

 
Dne 25. 5. 2018 se třída kytiček, sluníček a broučků zúčastnila výletu do botanických zahrad v Bečově. Do 
Bečovských zahrad jsme jeli autobusy. Při příjezdu na nás čekala paní průvodkyně, která pro nás měla 
připravený krásný doprovodný program formou příběhu s maňáskem, který se jmenoval „Dubínek“. Během 
vyprávění jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o rostlinách, keřích a stromech. Na cestu zpět 
jsme se museli posilnit, proto jsme si v krásném prostředí Bečovských zahrad udělali svačinu a poté jsme se 
vypravili zpět do školky.  
 

 
 



VÝLET DO MĚSTA 

Sluníčková třída 
2017/2018 

   Ve čtvrtek 31.5.2018 jsme se společně s 23 dětmi, p.uč. Chrobákovou, Štréblovou, asistentkou Ivanou 
Verzichovou a praktikantkou Miou Esserovou, studentkou 1. ročníku SOŠ Pg KV, vydali „za prameny“, 
v našem lázeňském městě – Karlovy Vary.  
   Do centra města jsme jeli autobusem MHD, který nás dovezl až k Lázním I. A odtamtud už nás čekala 
krásná procházka za poznáním.  
   Děti mohly vidět sochu Karla IV, spousty hotelů včetně Grandhotelu Pupp. Jako první jsme navštívili 
pramen Vřídlo, který děti ochutnaly a Vřídelní kolonádu. Také velkým zážitkem byla pro děti známá 
zvonkohra, u které jsme se pozastavili a ochutnali lázeňskou specialitu – lázeňské oplatky. Také jsme viděli 
Mlýnskou, dále Tržní a Sadovou kolonádu, ve kterých jsme společně nacházeli dalších 14 pramenů. Děti 
prameny znaly již z knížky, kterou jsme četli v MŠ – „Jak to bylo s prameny“. 
    S dětmi jsme si procházku užili a s využitím krásného počasí si děti z výletu odnesly spousty nových 
poznatků, zajímavostí a hlavně zážitků.  
    Děti velice bavilo hledat a pojmenovávat kolonády s prameny. Všechny děti procházku zvládly bez 
problémů.  

 
Zapsala:  Sandra Štréblová 
 


